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فرمان��دار ش��هركرد گف��ت: به منظ��ور اجراي 
هدفمندي يارانه ه��ا، دولت در طرح تنظيم بازار 

تالش بسيار و عملكرد قابل قبولي داشته است.
به گزارش فارس از ش��هركرد، »س��عيد زمانيان« 
در جلسه هدفمندي يارانه ها در اين شهرستان با 
تأكيد بر اينكه هدفمندي يارانه ها به معني حذف 
يارانه ها نيس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
ميزان مصرف ان��رژي در ايران 17 برابر مصرف 
انرژي در ژاپن و 80 برابر متوس��ط كش��ورهاي 
اروپاي��ي و دو برابر مصرف ان��رژي در چين با 
وجود برخ��ورداري از جمعيت ي��ك ميليارد و 

650 ميليون نفري است. 
وي اف��زود: ه��م چنين در ح��ال حاضر بيش از 
37 درصد از س��رانه مصرف بنزي��ن و گازوئيل 
خاورميانه در ايران مصرف مي ش��ود كه برهمين 
اساس سرانه مصرفي خانواده هاي ايراني سه برابر 
سرانه مصرف جهان اس��ت.  زمانيان با اشاره به 
زمان بندي پنج س��اله اجراي هدفمندي  يارانه ها 
در كشور افزود: اصالح قيمت ها در پنج سال به 
صورت پله اي اتفاق مي افتد، اين در حالي ا ست 
ك��ه قيمت ها به صورت يك مرتبه آزاد نخواهند 

شد. 
وي اج��راي قاطعانه قانون هدفمن��دي يارانه ها 
را ضام��ن موفقيت آن برش��مرد و گفت: اجراي 
هدفمندي يارانه ها مستلزم همكاري و مساعدت 
همه مردم و مس��ئوالن اس��ت و هيچ كس نبايد 

كم كاري كند. 
فرماندار شهرستان شهركرد با اشاره به هدف های 
اصل��ي دولت از اجراي اين قانون گفت: اصالح 
الگ��وي مصرف و جلوگيري از اس��راف، توزيع 
عادالن��ه يارانه بين دهك ه��اي درآمدي جامعه، 
توانمندس��ازي دهك هاي پايي��ن جامعه، كاهش 
حجم يارانه و تخصيص آن به زيرس��اخت هاي 
مورد نياز توس��عه كشور و افزايش بهره وري در 
اقتصاد مل��ي، از مهم ترين هدف ه��ای اجرايي 

قانون هدفمندي يارانه ها است. 

س��عيد باق��ری در گفتگ��وی 
اختصاصی با زاينده رود اعالم 
كرد: قرص های آهن توس��ط 
اداره كل آم��وزش و پرورش،  
مركزهای بهداش��تی و خيران 
و بخش مشاركت های مردمی 

جهت اجرای طرح آهن ياری تهيه شده و در سطح استان توزيع ...
جامعه/ صفحه3

جعفريان )رئيس سازمان جوانان 
جمعيت هالل احمر ايران( كه 
ميهمان ويژه مراس��م افتتاحيه 
بيست و دومين مسابقه كشوری 
»رقابت مهر« خواهران سازمان 
جوانان جمعيت هالل احمر در 

اصفهان بود، طی سخناني گفت: در كشور امريكا ...
 سراسری / صفحه2

توزيعقرصآهن
درسطحمدرسههايدخترانه

راهنماييودبيرستان

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر ایران:
ايرانسیبرابرآمريکاجوانان
مشتاقوداوطلبهاللاحمردارد

فرماندار شهركرد:

عملكرد دولت در اجراي 
تنظيم بازار مطلوب است 

رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان اعالم كرد:

بیش از هزار بازرس حکومتی بازار  
را کنترل می کنند 

راه  پلي��س   ف���رم����ان��ده 
چهارمحال و بختياری گفت: 
در ح��ال ح��اضر 60 درصد 
به  منجر  تصادفات ج��اده ای 
جرح و فوت در اين اس��تان، 
در محورهای روستايی اتفاق 

می افتد. به گزارش فارس، عزت اله اعرابی در نشست كميته ايمنی... 
شهرستان/ صفحه4

فرمانده پلیس راه چهارمحال و بختیاري:
عامل60درصدتصادفهانامناسب
بودنمحورهايروستايياست

صفحه 2

صفحه 4

روابطعمومی

شركت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام(

شركت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس شرایط زیر به پیمانكار واجد 
شرایط واگذار نماید.

1- مشخصات مناقصه:
انبارها در شركت پاالیش نفت  1-1 موضوع: تأمین تخصصهاي موردنیاز جهت خدمات عملیات كاال و 

اصفهان
2-1 مبلغ برآورد تخمیني كارفرما: 3/500/000/000 )سه میلیارد و پانصد میلیون( ریال

3-1 مدت انجام كار: 365 روز
4-1 سپرده شركت در مناقصه به مبلغ تقریبي 41/000/000 )چهل و یك میلیون( ریال و تضمین انجام 

تعهدات به میزان 5 )پنج( درصد مبلغ پیشنهادي
2- شرايط متقاضي

1-2- دارا بودن تأیید صالحیت اداره كار در رشته خدمات عمومي معتبر در سال جاري
2-2- داشتن سوابق كاري معتبر و مفید در زمینه موردنظر

3-2- داشتن كد اقتصادي و شناسه ملي
و زیست  محیط   ISO  14001 هاي  گواهینامه  )داشتن  یا   HSE مدیریت  سیستم  داشتن  الزام   2-4 

OHSAS 18001 ایمني و بهداشت(
3- نحوه شركت در مناقصه

صالحیت  داراي  كه  شرایط  واجد  شركتهاي  كلیه  از   3-1
دعوت  دارند،   را  مذكور  كارهاي  انجام  آمادگي  و  بوده  الزم 
آگهي  نشر  از  روز پس  آید حداكثر ظرف مدت هفت  مي  بعمل 
با در دست داشتن تقاضاي كتبي براي دریافت پرسشنامه جهت 
انجام تشریفات پیش شناسائي به شركت پاالیش نفت اصفهان واقع 
در كیلومتر 5 جاده اصفهان/ تهران،  ساختمان مركزي دوم، اتاق 
-3923214 )تلفن  پیمانكاران  صالحیت  تشخیص  كمیته   218
0311( مراجعه و یا از طریق دورنگار 3802666-0311 جهت 
آنان  براي  پرسشنامه  تا  نموده  آمادگي  اعالم  مناقصه  در  شركت 

ارسال گردد.
تبصره: متقاضي موظف است هنگام اعالم آمادگي آدرس و كدپستي 

خود را جهت مكاتبات بعدي درج نماید.
2-3 اسناد و مدارك ارائه شده توسط متقاضي در رابطه با تكمیل 

پرسشنامه قابل عودت نمي باشد.
3-3- تكمیل پرسشنامه و ارائه اطالعات موردنیاز هیچگونه حقي 
مناقصه دعوت خواهند  اینكه حتمًا در  بر  مبني  براي متقاضیان  را 

شد ایجاد نمي نماید.

آگهي مناقصه عمومي شماره 
89/24/م سازمان رفاهي تفریحي شهرداري شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2379/ش 

به  زمیني  قطعه  دارد  نظر  در  اسالمي شهر  محترم  مورخ 88/12/27 شوراي 
مساحت تقریبي 600 مترمربع واقع در بلوار امام خمیني فاز یك پارك انقالب 
به منظور احداث پارك بادي به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار 

نماید.
تاریخ 89/9/1 جهت  روز دوشنبه  اداري  وقت  آخر  تا  بایستي  مي  متقاضیان 
دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و تا آخر وقت اداري روز سه شنبه 

مورخ 89/9/2 جهت تحویل اسناد به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
روابطعموميسازمانرفاهيتفريحي

آگهی مزایده 
نوبت اول
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اهن

 ش
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شی
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س: 
عك

معاون برنامه ریزي، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان: 

بودجهشهراصفهان3برابرافزايشيافتهاست

دارای گواهینامه بین المللی 
سیستمهای مدیریت کیفیت 

،(ISO - 9001, ISO/TS - 29001) 

،(ISO - 14001) زیست محیطی
 ایمنی و بهداشت حرفه ای

 (OHSAS - 18001)

اصفهان – کیلومتر 5 جاده تهران 
کدپستی: 8335113115

صندوق پستی: 81465-415
تلفن: 6686041-8)0311(
نمابر: 6686962)0311( و 

 )021(66152836
E-mail:info@eorc.ir

website:www.eore.ir 
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 ي��ك عض��و دفت��ر تحكي��م وح��دت 
گف��ت: ما به عن��وان بخش��ی از جنبش 
دانش��جويی متأسفانه ش��اهد وجود يك 
جريان سياس��ی مطبوع در كشور نيستيم 
كه بخواهيم چشم انداز خود را نسبت به 

آن ارائه دهيم.
مهدی اميريان در گفتگو با ايس��نا، با بيان 
اين كه حكومت داری دينی تجربه جديد 
در جهان اس��ت كه با انقالب اس��المی 
ايجاد ش��ده اس��ت، اظهار كرد: با توجه 
به ش��رايط عصر حاضر و اين كه اين نوع 
حكوم��ت داری تجربه جديدی اس��ت، 
به تبع آن سياس��ت ورزی هم ش��رايط و 
ويژگی های خاصی را برای سياستمداران 
می طلب��د ك��ه اي��ن می تواند يك س��ری 
محاسن و آسيب هايی را به همراه داشته 

باشد.
وی افزود: به دليل اساس حكومت داری 
دينی، شايد يكی از مهم ترين پيش شرط 
كسانی كه می خواهند يك جريان سياسی 
را در كش��ور داشته باش��ند اين است كه 
حكوم��ت دينی را بپذيرند؛ يعنی كس��ی 
نيس��ت كه بگويد من حكومت اسالمی 
را قبول ن��دارم و بخواه��د وارد عرصه 
سياست و قدرت در كشور شود، بنابراين 
به همين دليل لزوم قبول اين پيش شرط 
در سياستمدارانی كه وارد عرصه قدرت 
در كش��ور می ش��وند با چند آفت بزرگ 

روبه روست.
اميري��ان ادام��ه داد: يك��ی از مهم تري��ن 
آفت ها عدم اعتقاد برخی سياستمداران به 
حرف هايشان است، چون اين افراد بايد 
با پذيرفتن حكومت دين��ی وارد عرصه 
شوند و شايد اين ها به اندازه ای كه شعار 
می دهن��د م��ا انق��الب و حكومتی دينی 
را قب��ول داريم به حرف های خودش��ان 
اعتقادی نداشته باشند و خلوص نيتی در 

اين افراد نباشد.
اين عض��و دفتر تحكيم وح��دت تأكيد 
كرد: يكی ديگر از آفت ها اين اس��ت كه 
متأس��فانه در اين گروه از سياست ورزان، 
قدرت به عنوان يك هدف تلقی می شود 
و اين امر ب��ا آموزه های دينی و اعتقادی 
مردم ايران تناقض دارد كه قدرت را يك 

ابزار برای پيشرفت اسالم می دانند.
وی خاطرنش��ان ك��رد: خوش��بختانه يا 
متأسفانه در كش��ور ايران چه قبل و چه 
بعد انقالب، فعاليت های سياسی در قالب 
فعاليت ه��ای حزب��ی و نهاده��ای مدنی 
نهادينه نشده و در واقع در انتخابات های 
ب��وده ك��ه  بدي��ن ص��ورت  مختل��ف 
شخصيت ها معرفی شده از سوی احزاب 
نبوده اند، بلكه به دليل ويژگی های خاصی 
كه داش��ته اند مورد قبول مردم واقع شده 
و به دليل حضور اين اش��خاص احزابی 
ش��كل گرفته است كه اين اتفاق نشان از 
برخی ضعف های سياس��ی است كه يك 

كشور دموكراتيك می تواند داشته باشد.
اميري��ان ادام��ه داد: اين ك��ه االن يكی از 
پيش��نهادهای برخی دلس��وزان نظام در 
م��ورد برگزاری انتخابات اين اس��ت كه 
شخصيت ها معرفی ش��ده و مورد تأييد 

احزاب ي��ا گروه های مختل��ف مردمی، 
دانش��گاهی و يا حوزوی باشند نشان از 
اين اس��ت كه يك ضعف��ی در انتخابات 
و رويكردهای سياس��ی م��ا وجود دارد، 
اما اين را نيز بايد گفت كه ما نس��بت به 
گذشته پيشرفت هايی داشته و تجربه های 
خوبی كس��ب كرده ايم اما تا رس��يدن به 

نقطه مطلوب فاصله زيادی داريم.
دبير انجمن اس��المی دانش��كده پزشكی 
 دانش��گاه علوم پزشكی ش��يراز تصريح 
كرد: بنابراين ما به عنوان بخشی از جنبش 
دانش��جويی ش��اهد يك جريان سياسی 
مطب��وع نيس��تيم كه چش��م انداز خود را 
نسبت به آن مطرح كنيم و به همين دليل 
كه فعاليت های حزبی در كشور به معنای 
واقعی خودش نهادينه نش��ده، بهتر است 
بگوييم كه ش��اخص های جريان سياسی 
مطبوع ما چه بوده؟ و چشم اندازمان هم 

نسبت به تحقق آن شاخص ها چيست؟
اميريان اعتقاد راس��خ به حكومت دينی، 
آرمان های امام )ره( و منويات رهبری را 
از ويژگی های يك جريان سياسی مطلوب 
برشمرد و افزود: ش��اخص ديگر اين كه 
يك جريان سياسی پيش��رفت و توسعه 
كشور را الزم و ملزوم نگاه جهان شمول 
اسالمی بداند، يعنی اگر می خواهيم پيام 
انقالب اسالمی را به جهان برسانيم يكی 
از راه های آن پيشرفت و توسعه كشور و 

باال بردن ميزان رضايتمندی مردم است.
وی ادامه داد: يكي ديگر از شاخص ها اين 
است كه اين جريان به تمام مردم ايران با 
هر گرايش، س��ليقه و عقيده ای احساس 
هم دلی و هم رنگی داش��ته باش��ند و اين 
را به خاطر بس��پارند كه يكی از تعاريف 
دموكراسی احترام به حقوق اقليت است 

چون اكثريت تصميم ساز هستند.
اين عضو دفت��ر تحكيم وحدت تصريح 
كرد: هم چنين جريان های سياس��ی بايد 
س��طح تعاملی ك��ه با ديگ��ر دولت ها و 
ملت های جهان می توانند داش��ته باشند 
را بر اساس س��ه اصل عزت، حكمت و 
مصلح��ت قرار دهند و ب��ه واقع مصالح 
و مناف��ع ملی و اعتقادی م��ا را به خوبی 
در نظر گرفته و بيشتر از آن كه احساس 
سياس��تمداران و دولتمردان دخيل باشد 
عقالنيت و منطق آن ها نقش داشته باشد.

اميريان ادام��ه داد: م��ا اميدواريم كه هر 
جري��ان سياس��ی و سياس��تمدارانی كه 
می خواهن��د وارد عرصه قدرت ش��وند 
اين ش��اخصه ها را صادقانه ب��ا مردم در 
مي��ان بگذارن��د، ه��ر چند كه م��ردم ما 
نش��ان دادند ك��ه در جريان های مختلف 
خيل��ی قابل پيش بينی نيس��تند اما هرگاه 
ش��خصيت و جريانی صادقان��ه با ملت 
صحبت ك��رده و هدف هايش را در ميان 
 گذاشته، مردم با نگاه مثبت به آن ها توجه 

كرده اند.
وی در پاي��ان گفت: به امي��د روزی كه 
جريان های سياسی با اين شاخص ها در 
كش��ور وجود داشته باشند و اختالفشان 
تنها در روش ها و گفتارهای سياسی شان 

باشد.

يارانه ه��ا  ك��ردن   مديرعام��ل هدفمن��د 
گفت: مبلغ يارانه نقدی علی الحساب 81 
ه��زار تومان به ازای هر نفر، در حس��اب 
سرپرستان خانوار استان های خوزستان و 
هرمزگان واريز ش��د. به گزارش فارس به 
نقل از پايگاه اطالع رس��انی دولت، بهروز 
م��رادی )مديرعامل س��ازمان هدفمندی 
يارانه ه��ا( با اعالم اين خبر اف��زود: واريز 
يارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار 
متقاضی در سراسر كشور مرحله های پايانی 

خ��ود را می گذراند و سرپرس��تان خانوار 
چهار استان باقی مانده نيز بر اساس برنامه 
تنظيمی مبلغ يارانه نقدی علی الحساب را 
در حساب هايش��ان مشاهده خواهند كرد. 
م��رادی تصريح كرد: سرپرس��تان خانوار 
متقاضی در اس��تان های ته��ران ، زنجان، 
س��منان و كرمانش��اه در روزهای آينده و 
با اعالم رس��می س��ازمان هدفمند سازی 
يارانه ها از زمان واريز يارانه نقدی خود و 

خانواده شان مطلع خواهند شد.

هيأت وزي��ران، بانك مركزی جمهوری 
اس��المی اي��ران را موظف ك��رد تا مبلغ 
200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه برای 
پرداخت به متقاضيان دارای ش��رايط در 
استان با معرفی استانداری طی سال های 
1389 و 1390 اختصاص دهد. گزارش 
ايرن��ا ب��ه نق��ل از پايگاه اطالع رس��انی 
دول��ت حاكی اس��ت؛ هي��أت دولت با 
 هدف حماي��ت از قش��رهای نيازمند و 
آس��يب پذير و به منظور توسعه و رشد 
اشتغال در كش��ور، با اختصاص بيش از 
يك هزار ميليارد ريال اعتبار برای اجرای 
طرح ه��ای خوداش��تغالی اس��تان تهران 

موافقت كرد. 
هم چنين بر اساس اين مصوبه، اختصاص 
باقيمانده تس��هيالت بنگاه های زودبازده 
ت��ا 1388  س��ال  های 1384  مص��وب 

به منظ��ور اج��رای طرح ه��ای مصوب 
كارگروه اشتغال و توسعه سرمايه گذاری 
اس��تان از محل منابع بانك های مركز به 
عهده بانك مركزی گذاش��ته شد. براين 
اساس مبلغ 280 ميليارد ريال تسهيالت 
قرض الحسنه )تا سقف 100 ميليون ريال 
برای هر نف��ر( نيز برای كمك به اجرای 
طرح های خود اشتغالی كميته امداد امام 
خمينی)ره( و س��ازمان بهزيستی كشور 
در س��طح استان طی س��ال های 1389 و 
1390 اختصاص ياف��ت. هيأت وزيران 
هم چنين براساس اين مصوبه مبلغ 550 
ميليارد ريال تس��هيالت قرض الحس��نه 
برای ايثارگران استان با معرفی بنياد شهيد 
و ام��ور ايثارگران با س��قف 50 ميليون 
ريال برای هر نفر، طی س��ال های 1389 

و 1390 اختصاص داد.

مهدي رفائي
گلستان نژاد )معاون برنامه ريزی، پژوهشی و فناوری 
شهرداری اصفهان( در نشست خبری اين معاونت 
از تصويب چارت س��ازمانی شهرداری اصفهان در 
وزارت كش��ور خبر داد و افزود: تدوين اين چارت 
سازمانی و برنامه های آن دو سال و روند تصويب آن 
دو سال و نيم طول كشيده است كه گرايش عمده آن 
كاهش تصدی گری ها و افزايش نيروهای متخصص 

و تحصيل كرده در رده های مختلف است. 
وی با بيان ارتقای س��طح علمی كاركنان شهرداری 
ادامه داد: در ساختار جديد سازمانی، نيروی زير ديپلم 
وجود ندارد و حتی حضور ديپلمه ها نيز محدود شده 
است. وی اجرای اين چارت سازمانی را در راستای 
هدف های برنامه اصفهان 95 دانست و افزود: پس 
از اج��رای برنامه های اصفه��ان +22، اصفهان 85 و 
اصفهان 90، امس��ال در پايان مدت برنامه اصفهان 
90 و در جه��ت تداوم طرح ه��ا، برنامه جديد كه 
مدت تدوين آن 20 ماه طول كش��يد و 450 جلسه 
كاری شهرداری و 7400 نفر ساعت كار مهندسی و 

كارشناسی برده است، به اجرا درخواهد آمد.

معاون برنامه ريزی، پژوهش��ی و فناوری شهرداری 
اصفهان هدف های اين طرح را در راس��تای بيانيه 
مأموريت ش��هرداری، چش��م انداز اصفهان در افق 
1404 )از منظر مأموريت ش��هرداری( و شناس��ايی 
عوام��ل محيط��ی و قوت و ضع��ف توصيف كرد 
و اذع��ان داش��ت: تحليل عوامل محيط��ی، تدوين 
هدف های كالن شهرداری، تدوين استراتژی ها و 
راهبردهای شهری و بخش��ی و تدوين پروژه های 
ستاد شهری، از برنامه های طرح كالن اصفهان 95 
است كه با 12 هدف كالن و 225 استراتژی تدوين 

شده است. 
گلستان نژاد تصريح كرد: 992 مورد راهبرد عملياتی 
در مورد منطقه ها و حدود 600 پروژه در آن تعريف 
شده است كه هدف های برنامه به صورت 5 ساله، 
ولی انجام پروژه ها يك ساله خواهد بود و برای هر 

منطقه يك پروژه شاخص تعريف شده است. 
وی خاطرنشان ساخت: برای كل شهر اصفهان 15 
تا 20 پروژه شاخص مانند: شهربازی، مترو، تكميل 
 ميدان امام علی، قطار ش��هری، پروژه باغ گلدسته، 

بدنه سازی چهارباغ و... تعريف شده است.

زاینده رود  
جعفريان )رئيس سازمان جوانان جمعيت 
هالل احمر ايران( كه ميهمان ويژه مراسم افتتاحيه 
بيس��ت و دومين مسابقه كش��وری »رقابت مهر« 
خواهران سازمان جوانان جمعيت هالل احمر در 
اصفهان بود، طی سخناني گفت: در كشور امريكا 
با 300 ميليون جمعيت كمتر از 300 هزار نفر و به 
عبارت��ی از هر هزار نفر يك نفر داوطلب حضور 

در صليب سرخ دارد.
در صورت��ی ك��ه در كش��ور ما ب��ا جمعيت 70 
ميليون��ی، 2 ميليون جوان داوطلب در س��ازمان 
جوانان هالل احمر عضويت دارند كه اين نش��ان 
از ت��وان و اس��تقبال 30 برابری جوان��ان ايرانی 
نس��بت به جوانان امريكايی ب��رای عضويت در 
عمليات های ام��دادی دارد كه خود بارقه ای از 
 غيرتمندی، ايمان، خلوص و ايثار جوانان ايرانی 

است.
وی افزود: افتخار جمعيت هالل احمر جمهوری 
اس��المی ايران اس��ت ك��ه در منطق��ه جمعيت 

برت��ر و در جهان جزو بيس��ت كش��ور نيرومند 
ام��دادی  و  پرس��نلی  ق��وی  پش��توانه  دارای   و 

است. 
جعفريان ب��ا بيان اين مطلب كه امدادگر دس��ت 
خداوند برای نجات انس��ان ها ب��ه هنگام حادثه 
اس��ت ادامه داد: ت��وان افزايی ه��دف برگزاری 
رقابت های مهر است و در روزهای سخت جوانان 
 اس��تان های مختلف توانايی همديگر را خواهند 

ديد.
رئي��س س��ازمان جمعي��ت ه��الل احم��ر ايران 
خاطرنش��ان س��اخت: با توجه ب��ه اينكه نيمی از 
حادثه ديدگان حادثه های كشور خواهران هستند، 
لزوم توانمندی و فراگيری فنون امدادرس��انی از 
ضرورت های مهم برای خواهران در جهت نوع 

دوستی است.
ــر در قالب  ــی زنان امدادگ ــای تخصص تیم ه

طرح »توانا« تشكیل می شود
مش��اور امور بانوان جمعيت هالل احمر كش��ور 
در افتتاحي��ه رقاب��ت مه��ر خواه��ران س��ازمان 

 جوان��ان جمعي��ت ه��الل احم��ر در اصفه��ان 
گفت: تيم های تخصصی زنان امدادگر در قالب 
طرح »توانا« تشكيل می شود و اين طرح با موافقت 
 رياس��ت جمهوری و تش��كيل 10 كارگروه ويژه 

برنامه ريزی شده است.
خانم رافع اضافه كرد: برای اولين بار در كش��ور 
 در پی احس��اس نياز امدادرس��انی تخصصی در 
قبال خانم ها و وجود نيمی از مصدومان حادثه ها در 
بين خواهران، اين طرح پس از برنامه ريزی دقيق، 
 مورد حمايت رياس��ت جمه��وری قرار گرفت و 

به زودی اجرا خواهد شد. 
وی تصريح كرد: در اين طرح برنامه های آموزشی 
مدرن و سيس��تم های تخصصی ب��ه روز تدارک 
ديده شده است تا با آموزش خواهران در تيم های 
تخصصی امدادی در حادثه، خدمات و امدادرسانی 
توزيع شود و خواهران نيز به طور حرفه ای قاطع 
و كارآزموده وارد عمليات های امدادرسانی شوند 
 و م��ردان پر توان جمعيت هالل احمر را حمايت 

كنند.

فعاليتهايحزبيبهخوبيدركشور
نهادينهنشدهاست

واريزيارانههاينقدياستانهاي
تهران،زنجان،سمنانوكرمانشاه

طيروزهايآينده

تسهيالتويژهدولتبراياجراي
طرحهايخوداشتغاليدراستانتهران

جهان نما نصف النهار

عبداله گل: 
تركيهمخالفسامانهدفاعموشکی

ناتوعليهايران
رئيس جمهور تركيه كه كش��ورش تنها كش��ور مس��لمان عضو سازمان 
آتالنتيك ش��مالی است گفت كه آنكارا با س��امانه دفاع موشكی ناتو كه 
عليه ايران باش��د مخالف اس��ت. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری 
 فرانس��ه،  عبدال��ه گل در مصاحبه با س��رويس تركی ش��بكه بی بی س��ی 
گفت: در صورتی كه پروژه دفاع موش��كی نات��و،  ايران را به عنوان يك 
تهدي��د جلوه دهد، آنگاه )اين پروژه( ب��رای تركيه غيرقابل قبول خواهد 
ب��ود. وی در اين مصاحبه گفت: ناتو يك س��ازمان دفاعی اس��ت و يك 
سامانه دفاعی برای مقابله با هر كسی كه در جهان موشك بالستيك داشته 

و عضو ناتو نيست، توسعه يافته است. 
رئيس جمهور تركيه تأكيد كرد: اشاره به ايران، )برای توسعه سامانه دفاع 
موش��كی(  اش��تباه بوده و رخ نخواهد داد. يك كشور خاص مورد هدف 

قرار نخواهد گرفت و ما به طور قطع آن را نخواهيم پذيرفت. 
قرار اس��ت در نشس��ت هفته بعد اعضای ناتو در ليس��بون كه ديميتری 
م��دودف )رئيس جمهور روس��يه( ني��ز در آن حضور خواهد داش��ت، 

موضوع استقرار سامانه دفاع موشكی مورد بررسی قرار گيرد. 
تركيه نگران است كه پروژه استقرار سامانه دفاع موشكی در اين كشور، 

بر روابط آنكارا با تهران و مسكو تأثير بگذارد. 
از سوی ديگر تركيه بارها حمايت خود از فعاليت های صلح آميز هسته ای 
ايران را اعالم كرده اس��ت و در جريان تصويب قطعنامه چهارم شورای 
امني��ت س��ازمان ملل عليه ايران، ب��ه همراه برزيل به اي��ن قطعنامه رأی 

منفی داد. 

اوباما:
هندوپاكستانازكاهشتنشهای

ميانخودسودمیبرند
بر  امريكا  رئيس جمه��وری 
لزوم گسترش همكاری های 
هند و امري��كا تأكيد كرد و 
خواستار همكاری نزديك تر 
ميان دو كشور برای مبارزه 
با تروريسم شد. به گزارش 
 ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، 
كنفرانس  در  اوبام��ا  باراک 
خبری مشترک با مانموهان 
هند(  )نخست وزير   سينگ، 
ب��رای حل  امريكا  گف��ت: 
مناقش��ه هند و پاكستان بر 

س��ر كش��مير آماده ياری اس��ت، بدون آن كه بخواهد به طور مستقيم در 
اين مس��أله مداخله كند. بنابراين گزارش، باراک اوباما مناسبات امريكا و 
هن��د را يكی از مهم ترين روابط بين المللی در قرن بيس��ت و يكم ناميد. 
رئيس  جمهوری امريكا در پاسخ به پرسشی درباره مناقشه هند و پاكستان 
بر س��ر منطقه كشمير گفت: معتقدم كه هر دو كشور از كاهش تنش های 
ميان خود س��ود می برند. وی افزود: امريكا نمی تواند برای اين مش��كل 
راه حلی تحميل كند. مانموهان س��ينگ، نخس��ت وزير هن��د نيز در اين 
كنفرانس خبری با تأييد اين كه پاكس��تانی قوی و ميانه رو به س��ود هند و 
آرامش منطقه است، گفت: تا زمانی كه ماشين ترور پاكستان فعال است، 
هند نمی تواند با دولت اس��الم آباد وارد مذاكره ش��ود. طبق اين گزارش، 
اوباما در س��فر 10 روزه خود به آسيا به منظور برطرف كردن عدم توازن 

در اقتصاد جهانی خواهد كوشيد.

درگيریپليسضدشورشو
دانشجويانمعترضدرپايتخت

كلمبيا
 ش��بكه تلويزيونی س��ی.ان.ان از بروز درگيری بين پليس ضد ش��ورش 
با دانش��جويان معترض در »بوگوتا« پايتخت كلمبيا خبر داد. به گزارش 
ايرنا، س��ی.ان.ان تصاويری اختصاصی وق��وع اين درگيری در بوگوتا را 
پخش كرد. دانش��جويان كلمبيايی در اعتراض به سياست های اقتصادی 
دولت كلمبيا دست به تظاهرات زدند و در نهايت به درگيری با نيروهای 

پليس ضد شورش منجر شد. 
مقام ه��ای كلمبيايی، دانش��جويان معترض را تروريس��ت های ش��هری 

خواندند. در اين درگيری ها، كسی مجروح نشده است. 

معترضانيهودیسخنرانی
نتانياهورابههمريختند

شمار زيادی از يهوديان امريكايی و اسرائيلی با حضور در محل سخنرانی 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی در اجالس ايپك در نيواورلئان آمريكا، 
ضمن اعتراض به شهرک س��ازی های تازه اين رژيم، سخنرانی نتانياهو 

را مختل كردند.
به گزارش ايرنا، اين س��خنرانی كه س��اعاتی پس از اعالم رس��می رژيم 
اسرائيل مبنی بر ش��روع ساخت صدها دستگاه خانه های تازه در منطقه 
بيت المقدس ش��رقی خط��اب به اعضای فدراس��يون يهوديان آمريكای 
ش��مالی صورت گرفت، در بيرون و درون ساختمان تظاهرات اعتراض 
آميزی را به دنبال داش��ت. به گزارش رس��انه های آمريكايی، صدها تن 
از يهوديان معترض با در دس��ت گرفتن پالكارد هايی خشم و عصبانيت 
خود را نسبت به اين تصميم رژيم صهيونيستی ابراز داشتند و در مجموع 
 باع��ث به هم ريختن جريان س��خنرانی نتانياهو ش��دند. اين رس��انه ها 
گفتند: دقايقی بعد از اين اعتراض ها، مأموران امنيتی نيواورلئان معترضان 
را ب��ه بيرون س��الن هدايت كردند و نتانياهو س��خنرانی خود را از س��ر 
گرفت. وي در بخش��ی از سخنرانی خود نيز به ايران حمله كرد و گفت 
ك��ه تحريم ها اثر ندارد و امريكا بايد روش ديگری را برگزيند. نخس��ت 
وزير رژيم اس��رائيل، اين يهوديان معترض را بدگويان و نكوهش گران 
خواند. گزارش های رس��يده حاكی اس��ت كه معترضان خود را اعضای 
انجم��ن رهبری جوان گ��روه معروف به »صدای يهودي��ان برای صلح« 
معرفی كرده و گفته اند يكی از آنها كه زنی 28 س��اله به نام »ری آبيله« 
و از اهالی س��ان فرانسيس��كو اس��ت برای اعتراض يه اين سخنرانی ها 
 ب��ه نيواورلئان آم��ده ب��ود، وی حين س��خنرانی نتانياهو فري��اد می زد 

شهرک سازی ها خيانت به ارزش های يهوديان است.
او كه دقايقی بعد با دخالت مأموران پليس ويژه نيواورلئان به بيرون سالن 
رانده ش��ده به خبرنگاران گفته است، هنگامی كه تالش می كرده صدای 
اعتراض خود را به گوش همه برس��اند مردی كه در كنار او نشس��ته و 
آشكارا از مأموران اسرائيلی حاضر در اين جلسه به نظر می رسيده، سعی 
ك��رده با اس��تفاده از روكش يكی از صندلی ه��ا او را خفه و صدايش را 

خاموش كند.

چه خبر از پایتخت

مظف��ر انصاری )رئيس س��ازمان 
بازرگان�����ی اس���تان( در ي��ك 
نشس��ت مطبوعاتی ك��ه پيرامون 
موضوع بس����ته های حمايت��ی 
 وزارت بازرگان�����ی در ط���رح 
هدفمند س��ازی يارانه ها تشكيل 
 ش��د در م��ورد كميته بازرس��ی 
گفت: بي��ش از 1000 بازرس در 
قال��ب بازرس��ی های بازرگانی، 
مجم��وع ام��ور صنف��ی و اداره 
تعزيرات حكومتی ش��بانه روزی 
ب��ازار را پاي��ش می كنن��د. هم 
چني��ن بي��ش از 300 انب��ار مهم 
موجودگيری روزانه می شود. در 

صورت نياز نيز از سازمان های مردم نهاد تعداد 
بازرسان را به دو برابر افزايش خواهيم داد. 

مظف��ر انصاری گفت: تا زمانی كه بازار به تعادل 
برس��د ما در بازار حضور پيدا خواهيم كرد البته 
حضور به منظ��ور حفظ تع��ادل و آرامش بازار 
اس��ت اين امر تا زمانی كه تشكل ها و صنف ها 
بتوانند مس��ئوليت كنترل را به دست گيرند ادامه 

می يابد.
از  مش���ارك��ت   وی ضم����ن درخواس����ت 
مصرف كنندگان و بازاريان تصريح كرد: افراد در 
صورت مش��اهده تخلف و احتكار می توانند با 
سامانه 124 تماس حاصل نمايند. رئيس سازمان 
بازرگانی اس��تان هم چنين افزود: از اول آبان ماه 
امسال با اجرای طرح تشديد بازرسی ويژه طرح 
هدفمندس��ازی بيش از 13 هزار بازرس��ي انجام 
و بي��ش از 1000 پرونده تخلف نيز به س��ازمان 

تعزيرات ارجاع شده است.
مظف��ر انصاری در ادامه گفت: نان آزاد به قيمت 
اوليه برمی گردد تا دولت برای گندم قيمت ملی 
اع��الم نمايد و پي��ش بينی ها بر اين اس��ت كه 
قيم��ت اين نان 30 درص��د از قيمت فعلی كمتر 

است، چرا كه قيمت گندم كاهش می يابد.
وی تصريح كرد: طرح هدفمندس��ازی يارانه ها 
ب��ه طور ج��دی دنبال می ش��ود به ط��وری كه 
مبالغ تعيين ش��ده به حس��اب سرپرست خانوار 
واري��ز و زيرس��اخت هايی ب��رای كنترل قيمت 
كاال فراهم شده اس��ت. رئيس سازمان بازرگانی 
اس��تان، ضمن اشاره به اينكه در سازمان 5 كميته 
 بحث هدفنمندسازی يارانه ها را رصد می كنند 
گفت: اين كميته ها عبارتند از ذخيره س��ازی و 
توليد، نظ��ارت و بازرس��ی، آرد و نان، تجارت 

خارجی و پايش و اطالع رسانی.
مظفر انصاری درباره وظيفه كميته ذخيره سازی 
و توليد تصري��ح كرد: اين كميته در دو بعد ملی 
و اس��تانی ش��كل گرفته كه در بعد ملی وزارت 
بازرگانی 13 قلم كاال مانند روغن، مواد پروتئينی، 

شكر، ميوه و... را ذخيره سازی كرده است.
وی افزود: اس��تراتژی دولت اين است كه به هر 
ميزان كه نياز باش��د كاال تأمين شود و در واقع به 

اندازه نياز در استان كاال ذخيره شده است. 

البت��ه مثل س��ابق س��هميه اس��تان ها اعالم نمی 
ش��ود چرا كه ممكن اس��ت نيازهای اس��تان ها 
متف��اوت باش��د. از س��ويی برای اينك��ه بتوانيم 
رف��اه حال ش��هروندان و مردم اس��تان را فراهم 
كنيم جهت يك س��ری اقدام ه��ا از طريق منابع 
بانك��ی و پيمان��كاران ب��رای م��واد پروتئين��ی، 
 ميوه ش��ب عي��د و كاالهای مورد ني��از تدابيری 
 انديشيده ايم و در اين مورد برنامه ريزی هم صورت 

می گيرد.
مظف��ر انصاری ضمن اش��اره به توزي��ع كاال از 
طري��ق بازارهای ش��هرداری، تعاون روس��تايی، 
فروش��گاه های زنجي��ره ای تعاون��ی اداره ه��ا 
خاطرنشان كرد: فراوانی كاال از جمله هدف های 
طرح هدفمند سازی يارانه ها است كه در استان 
اصفه��ان ني��ز تحقق يافته اس��ت ب��ه طوری كه 
كاالهای اس��تراتژيك و ذخيره س��ازی آنها بيش 
از 700 ه��زار ت��ن بوده و به گونه ای اس��ت كه 
حتی نيازهای اس��تان های همج��وار را نيزتأمين 

می كند.
وی ب��ا بي��ان اينكه هر نوع افزاي��ش غير منطقی 
قيمت جرم اس��ت و به ش��دت بازرسی صورت 
می گي��رد گفت: به اف��رادی ك��ه منفعت طلبی 
س��رلوحه كارش��ان بوده و می خواهند انحصار 
ايجاد و س��پس احتكار كنند هشدار می دهيم كه 

با آنها به شدت برخورد خواهد شد. 
از س��ويی از كلي��ه توليدكنن��دگان، بنك��داران، 
س��ردخانه ها و انبارها به عن��وان دبير كارگروه 

تنظيم بازار درخواست همكاری داريم. 
 مظف��ر انص��اری درب��اره كميت��ه آرد و ن��ان نيز 
گفت: آرد يارانه ای به دو قيمت توزيع می شود 
كه حساب ش��ده است. نان جزو 22 قلم كااليی 
است كه نياز مردم بوده و در سبد خانوار وجود 
دارد، بنابراين بايد به قيمت اوليه برگردد. در واقع 
طبق دستورهای دولت دليلی برای افزايش قيمت 
آن نيس��ت. تغيير قيمت توسط كار گروه مربوطه 
 در ته��ران بايد تعيين ش��ود وگرن��ه غير قانونی

است.
وی برخ��ی كاالهاي��ی را كه نياز مردم اس��ت و 
در خانوار وجود دارد و نبايد قيمتش��ان سرخود 
باال رود بدين ش��رح عنوان كرد: گوشت قرمز و 
س��فيد، تخم مرغ، برنج، نان، ش��وينده ها، انواع 

حبوب��ات، قن��د و ش��كر، چای، 
صيفی جات، الس��تيك خودور، 

ماكارونی و...
رئيس س��ازمان بازرگانی اس��تان 
خاطرنش��ان ك��رد: امس��ال برای 
باال ب��ردن كيفيت عالوه بر توليد 
استان از اس��تان های ديگر گندم 
وارد شده است. از سويی قيمت 
آرد در قيمت نان در ايران تنها 7 
درصد تأثي��ر دارد و چون قيمت 
آرد پايين اس��ت بنابراين نان هم 

نبايد باال برود.
مظفر انصاری با بيان اينكه لوازم 
خانگی هم جزو كاالهايی اس��ت 
كه بايد قيمت آنها به حالت اوليه 
بازگردد تصريح كرد: ما اين دس��تورالعمل را به 
كارخانه های توليد كنن��ده و نمايندگی ها ابالغ 
نموده ايم. از س��ويی مردم ه��م بايد با مديريت 
درس��ت بازار را كنت��رل كنند، چرا ك��ه يكی از 
عواملی كه سبب ايجاد التهاب در بازار می شود 
 عجله م��ردم برای خري��د لوازم غي��ر ضروری
 است. بنابراين همگان بايد در كاهش اين التهاب 

دست به دست هم دهيم.
وی ضمن اش��اره ب��ه اينكه ورود ه��ر نوع كاال 
دارای تعرف��ه ب��وده و توج��ه ب��ه تولي��د داخل 
 در اولوي��ت اس��ت گف��ت: همان ط��ور كه در 
ذخيره س��ازی اولويت با تولي��د داخلی صورت 
گرفته در واردات هم به گونه ای عمل می شود 
ك��ه توليد داخل ضرب��ه نبيند اما اگ��ر در جايی 
احساس ش��ود كه حقوق مصرف كننده رعايت 
نمی گردد طبق برنامه ريزی اقدام هايی صورت 

می گيرد.
رئي��س س��ازمان بازرگان��ی اس��تان از تش��كيل 
 انجم��ن حمايت از مص��رف كننده خب��ر داد و
اف��زود: مقدمه ه��ای اي��ن كار انجام ش��ده و به 
زودی از م��ردم عضوگي��ری خواهد ش��د تا از 
حقوق مص��رف كننده دفاع ش��ود و نمايندگان 
تعيين شده در جلسه های تصميم گيری حضور 

داشته باشند.
مظفر انصاری درباره وظيفه كميته اطالع رسانی 
هم خاطرنش��ان كرد: اين كميته موظف است از 
طريق رسانه ها و جرايد، تصميم ها را به اطالع 
مردم برس��اند. بدين منظور جمعه گذشته از 57 
تريبون نماز جمعه درباره بحث هدفمندس��ازی 
يارانه ها اطالع رس��انی انجام شد. نشست های 
تلويزيونی در س��طح ملی و اس��تانی نيز از ديگر 

اقدام ها در اين زمينه است.
وی در خاتمه ضمن اش��اره به اينكه 97 درصد 
آمار گرفته ش��ده مرتبط با طرح هدفمندس��ازی 
ياران��ه در اس��تان صحت داش��ته گفت: اس��تان 
اصفه��ان بدين منظور مقام اول را كس��ب كرده 
است. البته افرادی كه به داليلی مبلغ تعيين شده 
طرح را دريافت نكرده اند يا به هر صورت بايد 
اصالحاتی در اطالعات خ��ود بدهند می توانند  

از اول آذر ماه اقدام كنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان اصفهان اعالم كرد:

بیش از هزار بازرس حکومتی بازار  را کنترل می کنند 

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر ایران:
ايران سی برابر آمريكا جوانان مشتاق و داوطلب هالل احمر دارد

سكوی پرش به سمت 
اصفهان 95

سازمـانی  چــارت 
اصفهان  شـهرداری 
در وزارت كشـــور 

تصويب شد

الدن سلطانی
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زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره
زاینده رود  

س��عيد باق��ری در گفتگ��وی 
اختصاص��ی ب��ا زاين��ده رود اع��الم 
ك��رد: قرص های آهن توس��ط اداره 
كل آم��وزش و پ��رورش،  مركزهای 
بخ��ش  و  خي��ران  و  بهداش��تی 
مش��اركت های مردمی جهت اجرای 
طرح آهن ياری تهيه شده و در سطح 

استان توزيع می شود.
وی افزود: به جهت آنكه دختران در 
س��ن بلوغ دچار كمبود آهن و روی 

می شوند، اجرای طرح آهن ياری در 
دوره راهنمايی و دبيرستان از اهميت 

ويژه ای برخوردار است.
رئيس گروه سالمت و پيشگيری اداره 
كل آم��وزش و پرورش خاطرنش��ان 
ك��رد: اين طرح ب��رای دانش آموزان 
دختر دوره های راهنمايی و دبيرستان 
در حال اجراس��ت. سال گذشته 100 
درصد مدرس��ه های دبيرس��تان و 10 
درصد مدرس��ه های راهنمايی تحت 

پوش��ش اين طرح بودند، اما امس��ال 
س��عی ب��ر اين اس��ت كه ع��الوه بر 
100 مدرس��ه  دبيرستان تا 60 درصد 
تح��ت  را  راهنماي��ی  مدرس��ه های 

پوشش قرار دهيم.
سعيد باقری درباره چگونگی اجرای 
طرح آهن ياری تصريح كرد:  با توجه 
ب��ه اينكه ع��الوه بر تغذيه مناس��ب، 
قرص های آهن هم می تواند كمبود 
آه��ن بدن را جب��ران كن��د؛ بنابراين 
طبق طرح آه��ن ياری طی 16 هفته، 

هفته ای يك ق��رص به دانش آموزان 
داده می شود.

وی ضمن اش��اره به اينكه طرح آهن 
ياری حدود 6 س��ال است كه اجرای 
می گردد و س��ال گذش��ته 3 ميليون 
قرص آه��ن در مدرس��ه های تحت 
پوشش طرح توزيع شده، خاطرنشان 
كرد: برگزاری 2135 جلسه با والدين 
و 4633 جلس��ه ب��ا دان��ش آموزان، 
بس��ته    117866 توزي��ع  هم چني��ن 

محتوی آموزش��ی در مدرس��ه ها، از 
جمله اقدام های صورت گرفته است.
رئيس گروه س��المت و پيش��گيری 
اداره كل آموزش و پرورش هم چنين 
افزود: مركزهای بهداش��ت اس��تان و 
منطقه ها، هم چني��ن خيران و بخش 
مشاركت های مردمی در راستای اجرای 
طرح آهن ي��اری و تأمين قرص های 
آهن، آم��وزش و پ��رورش را ياری 
تغذيه  درباره  باقری   می دهند.س��عيد 
دانش آموزان گفت: تغذيه درس��ت 

در تأمي��ن موادی چ��ون آهن نقش 
عم��ده دارد، ام��ا اس��تفاده از برخی 
تغذيه ه��ا كه ح��اوی منابع غنی آهن 
هس��تند در مدرس��ه ها ام��كان پذير 
نيست. بنابراين س��عی شده با برنامه 
ريزی در بوفه  مدرسه ها تغذيه هايی 
ارائه ش��ود كه تا حدودی آهن مورد 
ني��از بدن دانش آموزان را تأمين كند. 
ارائه لقمه های س��الم مانند نان و پنير 
و گردو و هم چنين خش��كبار شامل 

ان��واع مغزها از جمله اين تغذيه ها به 
شمار می روند.

وی در مورد سوپرماركت هايی كه در 
اطراف مدرسه ها به فروش انواع پفك 
و چيپ��س و نظير اينها اقدام می كنند، 
تصري��ح ك��رد: نظارت بر خ��ارج از 
مدرس��ه ها بر عهده ما نيست اما هيچ 
كس��ی نمی تواند در داخل مدرسه به 
توزيع و ف��روش اينگونه خوراكی ها 
اق��دام كند و اگر در مدرس��ه ای اين 
مورد ديده ش��ود، ابتدا تذكر می دهيم 

و در مرحله ه��ای بعد جدی برخورد 
می كنيم.

رئيس گروه س��المت و پيش��گيری 
در  پ��رورش  و  آم��وزش  كل  اداره 
خاتم��ه از والدي��ن دان��ش آم��وزان 
خواس��ت ك��ه مطابق دس��تورالعمل 
 و ب��ا توج��ه ب��ه اهمي��ت س��المت 
آينده سازان، تغذيه ای به فرزندانشان 
بدهند كه ارزش غذايی داشته باشد تا 

آنها دچار سوءتغذيه نشوند . 

در پی ش��كايت های متع��دد مردمی 
در پليس آگاه��ی در ارتباط با اين كه 
سرنشينان يك دستگاه خودروی پرايد 
سفيد با حمله به مردم و مجروح كردن 
آنها با چاقو و قمه، اموالشان را سرقت 
می كنن��د، موضوع به ص��ورت ويژه 
در دس��تور كار مام��وران قرار گرفت. 
پليس  رئي��س  محمدي��ان،  س��رهنگ 
آگاهی تهران در اين باره گفت: در پی 
افزايش اين شكايت ها با اطالعاتی كه 

از مجروحان حادثه به دست آمد، چهره 
ن��گاری رايان��ه ای از متهمان صورت 
گرفت و چند تي��م ويژه پليس آگاهی 
محل های سرقت را از يك ماه پيش به 
صورت شبانه روزی زير نظر گرفتند. 
رئيس پليس آگاهی تهران تصريح كرد: 
ماموران با مش��اهده و تعقيب خودرو، 
آن را در بزرگ��راه چم��ران متوق��ف 
كردند و هنگامی كه قصد دس��تگيری 
سرنش��ينان را داشتند، راننده خودرو با 
دن��ده عقب بارديگر به فرار خود ادامه 
داد كه ماموران پليس آگاهی با استفاده 
از قانون به كارگيری سالح، تيراندازی 
هوايی كرده و سرانجام يكی از متهمان 
را كه ب��ا پياده ش��دن از خودرو قصد 
فرار داش��ت، هدف اصاب��ت 8 گلوله 
قرار دادن��د. در نتيجه تيراندازی، متهم 
جان باخت. سرهنگ محمديان افزود: 
2 متهم ديگر نيز دستگير شده و به 35 
فقره س��رقت همراه با ضرب و جرح 

مردم اعتراف كردند. 

در پ��ی چندين فقره ش��كايت در پليس 
آگاه��ی مبنی بر اينكه 2 زن جوان پس از 
فريب رانندگان خودروهای گران قيمت و 
برقراری ارتباط با آنها، در مرحله بعدی با 
حضور در خان��ه رانندگان، آنها را با مواد 
مس��موم كننده بی هوش و اموالش��ان را 
س��رقت می كنند، موضوع در دستور كار 
مأوران پايگاه س��وم پلي��س آگاهی قرار 
گرفت.با شروع تحقيق ها در اين زمينه، اين 
بار زنی ميانسال با حضور در پليس آگاهی 
عنوان كرد، هنگام خريد دارو در يكی از 
داروخانه ها با زنی جوان آش��نا شدم كه 
عنوان می كرد می تواند داروی مورد نظرم 

را برايم تهيه كند.
ش��اكی افزود: روز بعد زن جوان كه در 
داروخانه با او آش��نا ش��ده بودم، با من 
تماس گرف��ت و گف��ت، داروی مورد 
نياز مرا تهيه كرده اس��ت.به اين ترتيب 
او را به خانه ام دعوت كردم و هنگامی 
ك��ه او به اتفاق يك زن ديگر به خانه ام 
آمد برايش��ان نوش��يدنی آوردم و برای 

آوردن پول دارو لحظ��ه ای اين دو زن 
را تنها گذاشتم.وقتی نزد آنها بازگشتم، 
ب��ه اصرار يك��ی از ليوان ه��ای حاوی 
شربت را خوردم و بی هوش شدم. زن 
مالباخته ادامه داد: چند ساعت بعد وقتی 
به هوش آمدم، متوجه ش��دم پول های 
موج��ود در خانه ام به س��رقت رفته و 
از مهمان های غريبه خبری نيس��ت.با 
اين ش��كايت و چهره ن��گاری از 2 زن 
س��ارق، ردپای يك متهم س��ابقه دار به 
نام ندا )28 س��اله( شناسايی و در اقدام 
بعدی نيز محل س��كونت ديگر متهم به 
نام ريحانه در خيابان ولی عصر جنوبی 
شناس��ايی و دستگير ش��د.با دستگيری 
ريحانه، وی همدس��ت خود در سرقت 
را ندا معرفی كرد كه اين زن نيز دستگير 
و در ادامه تحقيق ها مش��خص شد آنها 
همان 2 متهم تحت تعقيب هس��تند كه 
با ق��رار گرفتن در مس��ير خودروهای 
گران قيم��ت، رانن��دگان را بی هوش و 

اموالشان را سرقت می كرده اند.

حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و 
پ��رورش، فناوري اطالعات و ارتباطات 
را از جمل��ه ابزارهاي تح��ول در فرآيند 
يادگيري و ياددهي دانس��ت و افزود: با 
توجه به سرعت پيشرفت اين ابزارها، نوع 
نگاه هوشمندانه و مديريت ديني نسبت به 
آنها اهميت اساسي دارد همچنين با توجه 
به گستردگي خانواده آموزش و پرورش 
توجه ب��ه مولفه هاي اعتقادي و ديني در 
اين راس��تا بسيار مهم اس��ت كه در اين 
رابطه دستيابي به ابزارهاي ارتباطي نوين 
از قبيل IT مي تواند سرعت يادگيري و 

ياددهي را افزايش دهد. 
وي با اش��اره به اهداف ترس��يم ش��ده 
براي نظام جمهوري اس��المي در س��ند 
چشم انداز 20 ساله گفت: دستيابي به اين 
اهداف مستلزم عمق بخشيدن به انديشه 
و معرفت ديني نس��ل ج��وان و تقويت 

روحيه اميد به آينده در ميان آنهاست. 
حاجي بابايي تصريح كرد: اگر موضوع 
دولت الكترونيك در آموزش و پرورش 
اجرا شود، 50 درصد فعاليت هاي اجرايي 
كشور الكترونيكي شده و نقش كليدي و 
قابل توجهي در الكترونيكي شدن ساير 

بخش ها خواهد داشت. 
تهیه نقشه راه مدارس هوشمند 

وزير آموزش و پرورش در ادامه با اشاره 
به مهم تري��ن اقدام هاي انجام ش��ده در 
وزارت آموزش و پرورش طي يك سال 
اخير براي استقرار ابزارهاي الكترونيك 
گفت: تهيه سند جامع فناوري اطالعات 
و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش و 
ابالغ آن از سوي رئيس جمهور، اصالح 
س��اختار فناوري اطالع��ات آموزش و 
پ��رورش و ايجاد معاون��ت پژوهش و 
فن��اوري در اس��تان ها، ايجاد ش��وراي 
راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات 
در وزارتخانه و با مس��ئوليت وزير و نيز 
اس��تخدام 200 نفر از نيروهاي نخبه در 
زمين��ه فناوري اطالع��ات در آموزش و 
پ��رورش و مراكز اس��تان ها از مهم ترين 

اقدام هاي ياد شده بوده است. 
حاج��ي بابايي خاطرنش��ان ك��رد: تهيه 
نقش��ه راه م��دارس هوش��مند و آغ��از 
هوشمند س��ازي مدارس، تشكيل شبكه 

ملي مدارس ايران )رش��د( و تهيه بيش 
از 150 عنوان محتواي آموزشي، اجراي 
ثبت نام اينترنت��ي در آموزش و پرورش 
در سال جاري و فراهم شدن زمينه ارايه 
دقيق تري��ن آمار آم��وزش و پرورش در 
آينده اي نزدي��ك و در نهايت راه اندازي 
سيستم پرداخت متمركز تحت وب كه 
براي نخس��تين بار تم��ام پرداخت هاي 
آم��وزش و پ��رورش به وي��ژه در زمينه 
حق��وق و مزاي��ا از س��وي ادارات كل 
استان ها انجام مي شود از ديگر اقدام هاي 
دستگاه تعليم و تربيت در حوزه فناوري 

اطالعات و ارتباطات بوده است. 
امضاي تفاهم نامه با وزارت ارتباطات 
ــدن خون در رگ هاي  مانند جاري ش

آموزش و پرورش است 
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش در ادامه با 
بيان اينكه اگر سيستم آماري آموزش و 
پرورش با موفقيت به سرانجام برسد ساير 
كارهاي اين بخش نيز به سهولت انجام 
خواهد شد، تصريح كرد: موافقت نامه ايي 
كه امروز ميان وزارت آموزش و پرورش 
و وزارت ارتباط��ات امض��ا  ش��د مانند 
خ��ون در رگ هاي آم��وزش و پرورش 
اس��ت تا تمام كاره��اي دانش آموزان و 
 فرهنگيان به س��رعت و ب��ه روز انجام 

شود. 
حاجي بابايي در بخش ديگري از سخنان 
خود با اش��اره به برخي از مش��كل هاي 
پي��ش روي آموزش و پرورش در زمينه 
توسعه ابزارهاي الكترونيك اظهار داشت: 
در حال حاضر بيش از 100 هزار مدرسه 
در س��طح كش��ور داريم ك��ه 60 هزار 
مدرسه از آنها در روستاها بوده و امكان 
 اتصال آنها ب��ه IT و ICT فراهم نبوده 

است.
 حاجي بابايي خاطرنشان كرد: به همين 
دليل مدارس روستايي را در قالب 8 هزار 
مجتمع آموزش��ي و پرورشي روستايي 
تعريف كرده ايم كه البت��ه اين به معناي 
جمع شدن دانش آموزان در يك مدرسه 
نيس��ت بلكه هدف از اين طرح تجميع 
مديريت و فراهم ش��دن امكان نظارت 
 يك مدير بر مدارس روستاهاي همجوار

 است. 

ب��ه گ��زارش ف��ارس به مك��ه مكرمه 
حجت االسالم و المسلمين سيد علی 
قاض��ی عس��گر در گفتگوي��ی خبری 
درباره عم��ل تروريس��تی اخير اتفاق 
افت��اده در كربالی معل��ی ضمن ابراز 
تأسف و تس��ليت به خانواده شهدای 
اين واقع��ه و آرزوی بهبود مجروحان 
اين حادثه، گفت: اين حركت نش��ان 
 از عمق كينه اس��تكبار نسبت به اسالم 

دارد. 
وی اف��زود: اين افراد به عنوان زيارت 
عتبات عالي��ات به عراق رفته بودند و 
هيچ قصد ديگری جز اين كار نداشتند، 
ولی در عين حال دش��من برای چنين 
اف��رادی برنام��ه ريزی می كن��د و با 
اينگون��ه بمب گذاری ها اف��راد را به 

شهادت می رساند. 
وی ه��دف از انجام چني��ن كارهايی 
را ايج��اد اخ��الل در اقت��دار ع��راق 
عنوان ك��رد و گفت: هدف از اين كار 
اين اس��ت كه اقتدار ع��راق جا نيفتد؛ 
چون عراق ش��يعه است و اين كشور 
از نظ��ر مناب��ع نفت��ی، كش��اورزی و 
 گردش��گردی كشور با استعداد و غنی 

است. 
قاض��ی عس��گر عن��وان كرد: ب��ا اين 
وجود ح��زب ا... در لبنان اقتدار يافته 

اس��ت، ايران هم كه مقتدرانه حضور 
دارد و اگ��ر عراق هم ب��ه عنوان يك 
كش��ور ش��يعی اقت��دار كام��ل بياب��د 
ديگ��ر نف��وذ ش��يعه در جه��ان برای 
 اس��تكبار جهانی قاب��ل كنترل نخواهد 

بود. 
اظه��ار  ايران��ی   سرپرس��ت حج��اج 
ك��رد: اين در حالی اس��ت كه ما قصد 
خيرخواهی نس��بت به ديگر كشورها 
داريم مانند مس��أله بوس��نی، فلسطين 
و پاكس��تان كه بيشتر آنها سنی هستند 
ولی ما باز هم به آنها كمك و خدمت 
كرديم و برای ما مس��أله شيعه و سنی 
مطرح نيس��ت بلكه مهم برای ما حفظ 
اس��الم است و اس��تكبار از اين مسأله 

جلوگيری می كند. 
نماين��ده ول��ی فقي��ه در ام��ور حج و 
زي��ارت در خاتمه ابراز اميدواری كرد 
كه نخبگان و دولتمردان عراق با اقتدار 
مستقر ش��وند و دولت خود را استوار 
كنن��د تا امني��ت كامل در كشورش��ان 

حاكم شود. 
وی تأكي��د ك��رد: اگ��ر ع��راق چنين 
را  امني��ت  و  نده��د  انج��ام  كاری 
برق��رار نكند ما در مس��أله اعزام زوار 
 ب��ه اين كش��ور تجديد نظ��ر خواهيم 

كرد. 

و  كارگي��ری  ب��ه  می دانس��تيد،  آي��ا 
اس��تخدام مش��موالن غايب بر اس��اس 
 م��اده 62 قانون خدم��ت وظيفه، ممنوع 

است .
به گزارش )ايس��نا(، براس��اس ماده 62 
قانون خدمت وظيفه عمومی، استخدام 
مش��موالن به طور كلی در وزارتخانه ها 
و مؤسس��ه هاي وابس��ته به دولت و در 
كارخانه ه��ا و كارگاه ها و مؤسس��ه هاي 
خصوص��ی بدون داش��تن معافيت دائم 
 ممنوع اس��ت. ام��ا بايد توجه داش��ت 
كه اس��تخدام مش��موالن غيرغايب در 
نيروه��ای مس��لح جمهوری اس��المی 
ب��ا رعاي��ت مق��ررات اي��ن قان��ون از 
 محدوديت مقرر در اين موارد مس��تثنی

است. 

براس��اس، م��اده 63 قان��ون خدم��ت 
وظيف��ه عموم��ی، اس��تخدام كننده ي��ا 
اس��تخدام كنندگان مش��موالن غايب در 
وزارتخانه ه��ا و مؤسس��ه هاي دولتی و 
 وابس��ته به دول��ت و نهادها ب��رای هر
 ي��ك از اف��راد اول و دوم ب��ه كس��ر 
 نصف حقوق از ش��ش ماه الی يكس��ال
م��ورد  س��ه  تك��رار  ص��ورت  در   و 
يا بيش��تر به انفص��ال دائ��م از خدمت 
 توس��ط دادگاه صالحه محكوم خواهند 

شد. 
همچنين براساس ماده 64 قانون خدمت 
وظيفه عمومی، اشتغال به كار مشموالن با 
ب��رگ معافيت موقت يا دفترچه آماده به 
خدمت فقط در مدت اعتبار آن ها بالمانع 

است.

مجتمع هاي آموزشي روستايي در
 اولويت اتصال به اينترانت ملي قرار دارند

ايران در اعزام زائران به عتبات عاليات 
تجديد نظر مي كند 

 بكارگيري و استخدام مشموالن غايب 
وظيفه عمومي ممنوع است

جامعه

10 هزار خانوار 
چهارمحال و بختياري در 

طرح پزشك

ثبت6996 ازدواج 
در چهارمحال و بختياري

احداث اولين آبنماي تصادفي 
شهر در منطقه پنج 

بررسي تغيير نام
 خيابان زینبيه شمالی 

رئي�����س دانش������گاه عل������وم پزش����كي 
چهارمح��ال و بختي��اري  رضا ايماني در جلس��ه 
هماهنگي برنامه هاي طرح پزش��ك خانواده در اس��تان 
اظهار داشت: تاكنون بيش از 10 هزار خانوار در برنامه 
پزشك خانواده ثبت نام كرده اند كه اين تعداد 30 درصد 
جمعيت هدف مرحله نخست برنامه پزشك خانواده را 
در ب��ر مي گيرد. وي تحقق اصل عدال��ت اجتماعي در 
خدمات س��المت را از مهم ترين اهداف طرح پزش��ك 
خانواده عنوان كرد و گفت: كاهش هزينه هاي سالمت، 
فراگير شدن پوشش بيمه اي براي همگان، جلوگيري از 
اتالف وقت و سرگرداني بيماران و كاهش مراجعه هاي 
غير ضروري به پزشكان متخصص از مهم ترين اهداف 

اجرايي طرح پزشك خانواده است. 

مديركل ثبت احوال چهارمحال و بختياري گفت:  با 
توجه به آمار ازدواج ثبت شده در دفاتر ثبت ازدواج 
و طالق استان، در شش ماهه نخست سال جاري بيش از 6 
هزار و 997 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است. عبدالرسول 
غزالي همچنين با بيان اينكه در شش ماهه نخست امسال 
بيش از 9 هزار و 967 واقعه تولد در استان به ثبت رسيده 
اس��ت، افزود: برهمين اساس در اين مدت بيش از 2 هزار 

و 309 واقعه فوت در استان ثبت شده است. 

اولي��ن آبنماي تصادفي با هزينه اي بالغ بر 90 ميليون 
تومان با هدف پياده س��ازي تفريح سالم و متنوع در 
اختي��ار ك��ودكان اصفهاني قرار م��ي گيرد.   ب��ه گزارش 
ايمنا،شهردار منطقه پنج با اعالم اين خبر گفت:پارک سعدي 
در مجاورت پل مارنان اولين مكاني خواهد بود كه آبنماي 
تصادف��ي ش��هر در آن ايجاد م��ي ش��ود.محمدرضا برزو 
اصفهاني با اشاره به اينكه اين آبنما براي خردساالن احداث 
مي ش��ود خاطر نش��ان كرد: اين آبنما در راستاي فرهنگ 
سازي براي تفريح سالم در نظر گرفته و ساخت آن تصويب 

شد كه طي هفته هاي اخير شاهد افتتاح آن خواهيم بود.

ش��هردار اصفهان در خصوص در خواست اهالی 
خيابان زينبيه شمالی مبنی بر تغيير نام اين خيابان 
گف��ت: نام اين خيابان دارای بار فرهنگی غنی اس��ت و 

اين موضوع می بايست بررسی و كارشناسی شود. 

سارق زورگير با اصابت گلوله پليس 
كشته شد

رانندگان خودروهای گران قيمت 
در دام 2 زن سارق

ازهرچهارزوج،يكزوج
درآستانهجدايی

قراردارند
دكتر غالمعلی افروز در نشس��ت مطبوعاتی كه در محل 
س��ازمان نظام روانشناسی و مشاوره كشور برگزار شد، 
اظهار كرد: اگر دخترها اين باور غلط را بپذيرند كه تعداد 
 دخترها زياد، اما پسر كم است، اين آمارهابه  يقين زمينه ساز 
آس��يب های فرهنگی برای كش��ور خواهد بود، اين در 
حالی است كه طبق آمار س��ازمان ثبت احوال، به ازای 
هر 100 دختر، 105 پس��ر متولد می شود و در كشوری 
همچ��ون چين در حال حاضر تنه��ا 100 ميليون دختر 
ك��م دارند. وی به روز ازدواج اش��اره و ب��ا بيان اينكه 
برای گزينش همسر مطلوب بايد به قابليت های آرامش 
گری توجه ك��رد، گفت: »هدف از ازدواج در اس��الم، 
آرامش گری اس��ت ك��ه مؤلفه های آرام��ش گری نيز 

متعدد است. 
بايد توجه داش��ت كه مهم تري��ن و عظيم ترين انتخاب 
انس��ان، انتخاب همس��ر اس��ت و بقيه انتخابات فرعی 
هس��تند.« به گفته وی، دختر پاک و پسر پاک و تجارب 
حرف��ه ای فرد چه در ش��غل و در مباحث ديگر و غيره 
در بحث ازدواج مهم است، نه مباحثی همچون شباهت 

های ظاهری، سن، مدرک و غيره.
وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان ملی جوانان با سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره كشور، گفت: » در اين راستا 
در ح��ال تأس��يس مراكز تخصصی مش��اوره ازدواج و 
خانواده هستيم.« افروز با بيان اين كه از هر چهار زوج، 
يك زوج در آس��تانه جدايی قرار دارند، ريش��ه اصلی 
همس��ر س��تيزی، طالق و جدايی را دافعه های روانی 
و جنس��ی عنوان كرد و گفت: »بدبينی، بدانديشی، زبان 
تهدي��د، زبان تخريب، زبان خودمح��وری، زبان انتقاد، 
زبان تقاضا، خودكامگی و تنوع طلبی آقايان و بی ميلی 
و غي��ره از مواردی اس��ت كه در ابت��دا منجر به انزوای 

روانی و سپس به تدريج باعث طالق می شود.«
وی تصريح كرد: »اس��تقالل تحصيلی و فكری و شغلی 
دختران باعث شده اس��ت كه آستانه تحمل آنها نسبت 
به قديم كمتر باش��د همچنين آقايان نيز نسبت به سابق 

تنوع طلبی بيشتری دارند.«
افروز در ادامه س��خنانش همچنين با اش��اره به كاهش 
ميانگين بلوغ جنس��ی در ميان دختران و پس��ران گفت: 
»ميانگين بلوغ جنس��ی دختران به 9/5 سال و در پسران 

به 12 سال، كاهش يافته است.«
وی با اشاره به سه عامل »كاهش سن بلوغ جنسی« شامل 
تغيير الگوی تغذيه، مواد شيميايی در شامپوها و هجمه های 
مجازی، گفت: »در اين راستا والدين ابتدايی و مشاوران 
 مدرس��ه نيز بايد بيشتر بر روی اين مباحث توجه داشته 

باشند.

امروزه به واس��طه گس��ترش مدرنيته در 
تم��ام ابعاد وجودی بش��ر، فرزندان ما با 
وس��ايلی كه محصول اين فرايند جهانی 
اس��ت بزرگ می ش��وند. آن��ان ماهواره 
دارن��د، كامپيوتری دارن��د كه می توانند 
در هر ساعت از ش��بانه روز به اينترنت 
متصل شوند، تلفن همراه دارند و هوس 
ماش��ين دار شدن نيز به سرشان می زند؛ 
اينان در عصر انفجار تكنولوژی، جوانی 
می كنند. اين گسترش تكنولوژی سبب 
شده تا آنان خيلی زود به جنس مخالف 
دل ببندن��د چرا كه زودتر به س��ن بلوغ 

می رسند.
فرزند ش��ما وقت��ی به دوران حس��اس 
بلوغ می رس��د، به ادراک مسائلی دست 
می يابد كه تا قبل، تنها آنها را احس��اس 
می كرد. او اين مس��ائل كه حول محور 
جنس��يتی اس��ت را از طري��ق گ��روه 
دوس��تان يا اينترنت و ماهواره به دست 
م��ی آورد بنابراين با كنج��كاوی در پی 
آگاه��ی از تمام حقيقت موجود اس��ت. 
ذهن جس��تجو گر او به همراه جسارتی 
 ك��ه خ��اص دوران بلوغ اس��ت س��بب 
می شود كه در پرداختن به برخی قضايا، 
با رويكردی گس��تاخانه برخورد كند. او 
در اين شرايط، دوس��ت دارد ديده شود 
و محبوب باش��د بنابر اي��ن به هر كاری 
ك��ه او را به اين تص��ور نزديك می كند 

دست می زند.
اين وضعيت در پس��ران بيشتر به شكل 
دروغگوي��ی در مورد دوس��تی با جنس 
مخال��ف، متلك گويی، بلن��د خنديدن، 
ش��يطنت در خيابان، تهي��ه كليپ های 
جال��ب و قدرت نمايی ظاهر می ش��ود 
و در دختران نيز به ش��كل تمايل بيشتر 

 ب��ه س��مت گ��روه همس��االن، خواندن 
رمان ها و اش��عار عاش��قانه و پوشيدن 
لباس های متنوع ب��ا رنگ بندی خاص 
ديده می ش��ود. اين شرايط اگرچه زمينه 
س��از ابتدايی برقراری ارتب��اط با جنس 
مخالف اس��ت اما آنها به واسطه نصايح 
و ش��نيده هايی كه از رسانه ها و والدين 
خ��ود در مورد عواقب اين دوس��تی ها 
دارند، كم��ی محتاط عمل می كنند. اين 
روند در دختران بس��يار بيشتر از پسران 

است.
عشق نوجوانی 

عش��ق اول اگر عشقی ساده و پاک باشد 
بس��يار ماندگار اس��ت. از آنجايی كه در 
روزگار كنونی س��ن دوستی های جنس 
مخال��ف بس��يار پايين آمده ام��ا درصد 
آسيب رس��انی آن بس��يار افزايش يافته 
اس��ت. فرزندان در اين سنين به دور از 
تكاپوی جامعه و مش��كل های بی شمار 
ديگر، تنها به وصال می انديش��ند و اين 
تفك��ر در پس��ران بدين گونه اس��ت كه 
اگر زود اق��دام نكنند، دختر مورد عالقه 
 شان از دست می رود. دختران نيز سعی 
می كنند خود را مطابق با س��اليق پس��ر 
م��ورد عالقه در آورده و ب��ه وی وفادار 
باش��ند. آن احساس ديده ش��دن كه دو 
ط��رف تا قبل از دوس��تی از خود متبادر 
می س��اختند حال ش��كل تكام��ل يافته 
 ت��ری به خود می گيرد و طرفين س��عی 
می كنند ب��ه مانن��د آدم بزرگ ها رفتار 
كنند. با يكديگر قول و قرار می گذارند و 
بی محابا خانواده های شان را در جريان 

تصميمات شان قرار می دهند.
اگ��ر چ��ه در بيش��تر مواق��ع، والدين با 
تصمي��م ازدواج فرزندش��ان در س��نين 

 نوجوان��ی ي��ا اواي��ل جوان��ی مخالفت 
می كنند اما خانواده هايی هس��تند كه بر 
اثر فشار فرزند، با خواست آنان موافقت 
می كنند. عوارض اين موافقت در ساليان 
ديگر می تواند به طالق، خيانت، جنايت، 
شكست عاطفی، خودكشی و... بينجامد.
والدين باي��د در برابر تقاض��ای ازدواج 
فرزندشان در سنين پايين، خويشتنداری 
نشان داده و با او به صورت نرم و ماليم 
سخن گفته و رفتار كنند چرا كه استفاده 
از هر گونه اهرم خش��ونت می تواند به 
اثره��ای زيانباری چون ف��رار از خانه يا 
اقدام های انتحاری ديگر منجر ش��ود. به 
طور حت��م می توان فرزندان را از طريق 
احساس ها، از اين تصميم منصرف كرد. 
ــیوه فیلم های  ــه ش ــه ب ــرار از خان ف

سینمایی 
براساس آمارهای منتشر شده طی ساليان 
اخي��ر، مي��زان نوجوان��ان و جوانانی كه 
پ��س از مخالفت والدين خود با ازدواج، 
از خانه ف��رار كرده اند روندی صعودی 
داش��ته اس��ت. همان گونه كه عنوان شد 
آنان به واسطه محدوديت و عدم تجربه، 
احس��اس می كنند نيمه گمشده خود را 
يافته اند بنابراين با طرح اس��تدالل هايی 
به نفع تصميمی كه گرفت��ه اند، والدين 
 را س��د راه عملی ش��دن تصوراتش��ان 
فق��ط  س��نين  اي��ن  پندارن��د.در  م��ی 
احس��اس اس��ت كه ب��ر فرزن��د حكم 
فرماي��ی می كن��د بنابراي��ن ه��ر گونه 
غيرمنطق��ی  و  مضح��ك   حرك��ت 
می تواند س��رلوحه كار آنان قرار گيرد. 
آن��ان در اين س��نين به ش��دت متاثر از 
قهرمان��ان فيلم های عاش��قانه هس��تند 
و باره��ا اتف��اق افتاده كه به س��ياق آنان 

 از خان��ه ف��رار می كنند، ب��ا خون خود 
نامه های عاشقانه شان را امضا می كنند 
يا به شدت رودرروی والدين خود قرار 
می گيرند و در بعضی موارد دس��ت به 

قتل آنان می زنند. 
وقتی كارد به استخوان می رسد! 

خيل��ی كم پي��ش می آيد كه تم��ام اين 
نكته ها از سوی دو خانواده رعايت شود 
و ب��از طرفين يكديگ��ر را بخواهند. اگر 
چنين موردی پيش آمد اين بار خودتان 
به روانشناس مراجعه كنيد تا متناسب با 
روحيه تان، مواردی را به شما ديكته كند 
تا به كار بنديد و از ش��ر عشق ورزيدن 

فرزندتان خالص شويد.
البت��ه نبايد همواره نيمه خال��ی ليوان را 
مشاهده كرد. كمی هم خوشبين باشيد اما 
در مقابل فرزندتان بروز ندهيد تا وی در 
راه رسيدن به مقاصد بعدی اش جسارت 

نشان ندهد. 
وقتی از تم��ام گزينه های موجود نتيجه 
نگرفتيد بهتر است كمی در برابر مواضع 
فرزندت��ان انعطاف نش��ان دهي��د. به او 
قول بدهيد كه با ط��رف مقابل صحبت 
 می كني��د و همي��ن كار را ه��م انج��ام 

دهيد.
ش��ايد حق ب��ا فرزندتان ب��وده و طرف 
مقابل، فردی با اصل و نس��ب و خانواده 
دار باش��د و ش��ايد همان كسی باشد كه 
شما آرزوی آن را داش��ته ايد. در چنين 
شرايطی بايد حجت های محكمی را با 
خان��واده طرف مقابل ببنديد و دو طرف 

را به سيطره خود درآوريد. 
مطمئن باشيد در چنين شرايطی، آنان بهتر 
می توانند قدر يكديگر را دانس��ته و زير 

بار فشارهای زندگی كمر خم نكنند.

اگر چه در بيش��تر مواق��ع، والدین با 
تصميم ازدواج فرزندشان در سنين 
 نوجوان��ی یا اوای��ل جوان��ی مخالفت 
می کنند اما خانواده هایی هستند که 
بر اثر فش��ار فرزند، با خواست آنان 

موافقت می کنند

بابا من زن می خوام

رئيس گروه سالمت و پيشگيري اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

توزيع قرص آهن در سطح مدرسه هاي دخترانه راهنمايي و دبيرستان
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مدي��ركل كار و ام��ور اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: با تش��كيل 
كارگروه تخصصی ايمنی كار و صنعت، ش��ركت های بيمه حوادث 

در پيشگيری از حوادث كار و صنعت مشاركت می كنند. 
هوشنگ قادريان در گفتگو با فارس بيان داشت: كارگروه تخصصی 
ايمن��ی در كار به منظور كنترل و كاهش حوادث منجر به فوت يا از 
كار افتادگی های كلی يا موقت در دو بخش كارگری و ش��هروندی 

در استان اصفهان تشكيل شده است. 
وی با اش��اره به اينكه اي��ن كارگروه برای نخس��تين بار با موافقت 
مديريت بحران استانداری در استان اصفهان آغاز به كار كرد، افزود: 
ساماندهی و هدفمند كردن تمام برنامه ها و فعاليت های دستگاه های 
اجراي��ی، صناي��ع و بخش خصوص��ی ارائه راهكاره��ای عملی و 
مناس��ب در زمينه پيش��گيری از ح��وادث و ايمن س��ازی از جمله 
 وظايفی به شمار می رود كه برای اعضای اين كارگروه تعريف شده 

است.
مدي��ركل كار و ام��ور اجتماع��ی اس��تان اصفه��ان گس��ترش نظم 
اجتماع��ی از طريق سيس��تم های خ��ود مس��ئوليت پذيری در زمينه 
ايمن��ی توس��ط تم��ام دس��تگاه های اجراي��ی و صناي��ع از س��وی 
استانداردس��ازی فعاليت های كاری پرس��نل را از جمله هدف اداره 
 كار و امور اجتماعی استان اصفهان برای تشكيل اين كارگروه عنوان 
ك��رد. وی با بيان اينكه جمع آوری آمار و اطالعات حوادث اس��تان 

شناس��ايی  منظ��ور  ب��ه 
ظرفيت ه�����ای خط���ر 
اس��ت�ان و اس��تف��اده از 
نتيجه حاص��ل از آن در 
برنامه ه��ای كارگ��روه از 
اقدام هايی بوده است كه 
تاكنون اين كارگروه برای 
هدف های  به  دس��تيابی 
خود اجرايی كرده است، 
گفت: پس از شناسايی و 
اجرای اهداف مورد نظر 

اين كارگروه، كارگروه های بازرس��ی در تمام دس��تگاه های اجرايی 
استان و صنايع برای كنترل و نظارت بر فعاليت های آنها در راستای 

اهداف اين كارگروه تشكيل می شود. 
قادريان افزود: در كنار تش��كيل اين كارگروه، دانش��گاه ها و س��اير 
مؤسسه های آموزشی با انجام امور آموزشی و پژوهشی در راستای 
گس��ترش و پيشبرد ايمنی از طريق توس��عه كمی و كيفی نيروهای 
 متخصص در اين زمينه برای رسيدن به هدف های اين كارگروه مشاركت 

داشته اند. 
وی تصري��ح كرد: به منظور شناس��ايی چالش ها و ارائه راهكارهای 
اصول��ی برای برطرف ش��دن مش��كل ها در ارتباط ب��ا برنامه های 
ايمنی و پيش��گيری از حوادث از جلس��ه های بح��ث و تبادل نظر 
در دس��تگاه های اجرايی استان اصفهان و همچنين بخش خصوصی 

برگزار می شود.

فرمانده پلیس راه چهارمحال و بختیاري:
عامل 60 درصد تصادف ها نامناسب 

بودن محورهاي روستايي است
فرمانده پليس راه چهارمحال و بختياری گفت: در حال حاضر 60 درصد 
تصادف��ات جاده ای منجر به جرح و فوت در اين اس��تان، در محورهای 

روستايی اتفاق می افتد. 
به گزارش فارس، عزت اله اعرابی در نشست كميته ايمنی حمل و نقل 
اين استان با بيان اينكه وقوع 62 درصد تصادفات جاده ای منجر به جرح 
و فوت در اين استان و در محورهای ارتباطی فرعی و روستايی می شود؛ 
اظهار داش��ت: برهمين اساس الزم اس��ت تا اداره كل راه و ترابری استان 

توجه ويژه ای به محورهای فرعی و روستايی استان داشته باشد. 
وی از وقوع هشت تصادف وسايل نقليه كشاورزی استان در شش ماهه 
اول س��ال خبر داد و گفت: متأسفانه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته صد درصد رشد داشته است. اعرابی خاطرنشان كرد: اين در حالی  
است كه اس��تان چهارمحال و بختياری رتبه نخست كشور در بخش ها 
ايمن تري��ن اس��تان در جاده های فرعی و روس��تايی و همچنين كاهش 
تصادفات جاده ای در اين جاده ها را داراست. فرمانده پليس راه چهارمحال 
و بختياری از توقيف و حمل 70 دستگاه تراكتور به پاركينگ نيروی انتظامی 
در نيمه نخست امسال خبرداد و افزود: در اين مدت 175 راننده تراكتور از 
طريق آموزش چهره به چهره رعايت مقررات، نحوه عبور از كنار گذرها و 

چگونگی تجهيز تراكتور را آموزش ديده اند. 
وی ب��ا اش��اره به برخ��ورد جدی و ب��دون اغماض پليس ب��ا رانندگان 
متخلف افزود: پليس با رانندگان متخلف و حادثه ساز به شدت برخورد 
می كند. اعرابی با بيان اينكه رانندگان همواره با احترام به قانون و رعايت 
مقررات راهنمايی و رانندگی می توانند س��فر بی خطری داش��ته باشند، 
 اف��زود: بايد تالش كنيم ب��ا رعايت قانون از وقوع ح��وادث جلوگيری 

كنيم.

اخباربهزيستی
برگزاری دوره آموزش تخصصی هدايت و 

مشاوره شغلی
به همت واحد آموزش و پژوهش و با همكاری معاونت مشاركت مردمی 
سازمان بهزيستی استان اصفهان دوره آموزش تخصصی هدايت و مشاوره 
ش��غلی ويژه كارشناسان اش��تغال و كاريابی با هدف ارتقاء سطح علمی 
كاركنان برگزارشد. در اين دوره آموزشی يك روزه كه بيش از 30 نفر از 
كارشناسان در آن شركت داشتند مباحثی همچون آشنايی با مشاوره شغلی 

و نقش مشاوره شغلی در ايجاد اشتغال پايدار ارائه گرديد. 

 برگزاری دوره آموزش تخصصی 
روانشناسی بلوغ

واحد آموزش و پژوهش سازمان بهزيستی استان اصفهان اقدام به برگزاری 
يك دوره آموزشی تخصصی با عنوان »روانشناسی بلوغ«  ويژه كارشناسان 
دفتر آسيب ديدگان امور اجتماعی نمود. دراين دوره آموزشی 24 ساعته 
كه با هدف ارتقای سطح علمی اين عزيزان برگزارشده بود، كارشناسان  
شركت كننده با مباحثی همچون آشنايی با مفهوم بلوغ، آگاهی از تغييرهای 
آن و بازت��اب اين امر در ش��خصيت افراد، عل��ل و عوامل مؤثر بر بلوغ 

ويژگی های سنين مختلف، مراحل بلوغ  و... آشنا گرديدند.

برگزاری دوره آموزشی برنامه های 
پيشگيری  از معلوليت ها در اصفهان

به همت واحد آموزش سازمان بهزيستی استان اصفهان يك دوره آموزشی 
كشوری با عنوان »نظارت، كنترل، پايش و ارزشيابی برنامه های پيشگيری 
از معلوليت ها« برگزار ش��د. در اين دوره آموزش��ی سه روزه  30 نفر از 
كارشناسان پيشگيری از معلوليت های  سراسر كشور با مباحثی همچون 
برنامه های پيش��گيری از معلوليت ها، روش های پايش و ارزشيابی در 

برنامه های پيشگيرانه و نقش ارزشيابی در ارتقاء كيفی آشنا گرديدند.

 رشد 42 درصدي استخراج مواد معدني
از معادن چهارمحال و بختياري

رئيس سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياري گفت: در نيمه نخست 
سال جاري، 3/7 ميليون تن انواع مواد معدني از معادن استان استخراج شد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 42 درصدي را نشان مي دهد. 
به گزارش موج، رحمن كرمي اظهار داشت: در همين مدت، تعداد 8 فقره 
پروانه هاي بهره برداري با سرمايه گذاري 17 ميليارد ريال و با اشتغال 60 
نفر صادر شد. وي افزود: پروانه هاي بهره برداي صادره در زمينه سنگ هاي 
تزئيني و نما و مصالح ساختماني در شهرستان هاي شهركرد، كوهرنگ، 
فارس��ان، اردل، بروجن و كيار واقع شدند. كرمي گفت: در شش ماه اول 
سال جاري، پنج گواهينامه كشف نيز با سرمايه گذاري 1065 ميليون ريال 

و با ذخيره 9570 هزارتن مواد معدني صادر شده است.

 برگزاری کارگاه مشاوره گروهی 
در امر ازدواج در فارسان

همزمان با اول ذی الحجه  س��الروز پيوند آسمانی اميرالمومنين 
علی )ع( با دخت نبی مكرم اسالم )ص( كارگاه مشاوره گروهی 
در خصوص ازدواج و تش��كيل خانواده جهت س��ربازان س��پاه 

ناحيه فارسان درمحل اين سپاه برگزار شد. 
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، در اين كارگاه 
آموزشی كه به منظور ترويج فرهنگ ازدواج برگزارگرديد يكی  
از كارشناسان مشاوره، تشكيل خانواده را از ضروريت های دين 
مبين اسالم بر شمرد و گفت: بر اساس آموزه ها و تعاليم اسالمی 
تش��كيل و تحكيم بنيان خانواده مه��م ترين مؤلفه مقابله با نفوذ 
موارد غير اخالقی در جامعه و خانواده اس��ت. آقای امير ايمانی 
با اشاره به آيات و روايات ائمه معصومين )ع( تنها راه مقابله با 
نفوذ وسوس��ه های شياطين را تشكيل كانون گرم خانواده و پناه 

بردن به اين كانون در زير سايه خداوند متعال دانست.
وی در ادامه به برخی از روش های مديريتی در خانواده اش��اره 
كرد و گفت: بهترين روش ها راه روش��نی است كه با پيروی از 
دين مبين اسالم و منطبق بر آموزه ها و تعاليم دينی باشد. ناطق 
صدق در گفتار، راس��تگويی، وفای به عهد، دينداری و استفاده 
از الگ��وی زندگی ائم��ه معصومين به وي��ژه اميرالمؤمنين)ع( و 
حضرت فاطم��ه )س( را از مؤلفه های مهم در تثبيت پايه های 
كان��ون خانواده و ش��اكله اصلی آن دانس��ت و اف��زود: امروزه 
در جوامع ش��رق و غرب تش��كيل خانواده ب��ه صورت امر غير 
ضروری و همانند تفريح و يا س��رگرمی تبديل شده است. اين 
در حالی اس��ت كه در كشورهای مسلمان تشكيل خانواده برای 
يك جوان نقطه عطف و يا س��كوی پرش به مجموعه مديريتی 

و الهی ياد می شود. 

گشتی در اخبارروی میز

در اين ديدار آقاي مؤتمر ضمن بازديد 
از امكانات و آخرين دس��تاوردهاي 
مجتم��ع فرهنگ��ي ديجيتال اس��تان 
اصفه��ان با تأكي��د بر ب��ه كارگيري 
اس��تعداد و نب��وغ جوانان مس��لمان 
ايراني كه آرزوي ديرينه هر مسلمان 
ايراني اهل دانش و تفكر است اظهار 
امي��دواري كرد كه ع��الوه بر خنثي 
فرهنگي  مهاجم��ان  توطئ��ه  ك��ردن 
زمينه هاي  مي توان��د  حرك��ت  اي��ن 

 مقابل��ه ب��ا تهاج��م فرهنگ��ي را فراه��م 
نمايد.

رسول رضواني دبير مجمع عالي نخبگان 
اس��تان اصفهان و مدي��ر مجتمع فرهنگي 
ديجيت��ال اع��الم آمادگ��ي و تعام��ل دو 
سويه س��ازمان آموزش و پرورش با اين 
مجتمع را خواس��تار و اظه��ار اميدواري 
ك��رد:  اي��ن تعام��ل و هم��كاري زمين��ه 
 رش��د و تعالي جوان��ان را در بر خواهد 

داشت.

شهرستان

مدیركل كار و امور اجتماعي اصفهان:
 مشاركت شركت هاي بيمه 

در پيشگيري از حوادث كار و صنعت

 بازدید معاون پژوهشي و برنامه ریزي اداره کل 
آموزش و پرورش از مجتمع فرهنگي دیجیتال اصفهان

بودجه امس��ال شهر اصفهان نسبت به سال 82 
بيش از 3 برابر افزايش يافته اين در حالی است 
كه بودجه عمرانی در اين مدت 4 برابر رش��د 

داشته است. 
به گزارش موج، مهندس ابوالقاسم گلستان نژاد 
مع��اون برنام��ه ري��زی، پژوه��ش و فناوری 
اطالعات ش��هرداری اصفه��ان، گفت: با توجه 
ب��ه اين كه آم��ار و اطالعات ش��الوده زيربنای 
برنامه ري��زی صحيح می باش��د، بنابراين برای 
فهم مش��ترک از آمار و واقعيات، ايجاد تعامل 
بين دس��تگاه های مؤث��ر در مديريت ش��هری 
و هماهنگ��ی جه��ت برنام��ه ري��زی بع��دی، 
 وج��ود آمارنام��ه در ش��هر اصفه��ان ضروری 

است. 
وی با بيان اين كه ايجاد هماهنگی، يكنواختی و 
همزبانی اطالعات و آمار را در تمام دستگاه ها 
به همراه خواهد داشت، اذعان داشت: نخستين 
كت��اب آمارنام��ه ش��هر اصفه��ان در بهمن ماه 
سال گذش��ته تهيه و در دس��ترس مسئوالن و 
شهروندان قرار گرفت و دومين كتاب آمارنامه 
شهر اصفهان بر اساس اس��تانداردهای جهانی 
در 360 صفحه تهيه و در دس��ترس شهروندان 

قرار گرفت. 
مع��اون برنام��ه ري��زی، پژوه��ش و فناوری 

اطالع��ات ش��هرداری اصفهان ادام��ه داد: اين 
كت��اب آمارنام��ه برای ش��هر اصفه��ان تدوين 
ش��ده نه فقط برای ش��هرداری و ب��ا توجه به 
اين كه توليد اقالم آماری در حوزه ش��هرداری 
از وس��عت زي��ادی برخ��وردار می باش��د، لذا 
مديري��ت ش��هری اصفه��ان هماهنگی هايی با 
همكاری بيش از90 دس��تگاه اجرايی به غير از 
ارگان های ش��هرداری به خص��وص مركز آمار 
اي��ران و دفتر آمار و فناوری اس��تانداری انجام 
داد و آماره��ای اي��ن دس��تگاه ها را اخذ كرد؛ 
ضم��ن آن كه با اس��تفاده از آمار و اطالع های 
سرشماری نفوس و مس��كن نسبت به تدوين 
 آمارنامه ش��هر مربوط به س��ال گذش��ته اقدام 

نمود. 
گلس��تان ن��ژاد، پژوهش و فن��اوری اطالعات 
ش��هرداری اصفهان با بيان اينكه كتاب آمارنامه 
ش��هر اصفهان در 20 بخش تدوين شده است 
اظهار داش��ت: س��رزمين، آب و هوا، جمعيت، 
ني��روی انس��انی، كش��اورزی، جنگل��داری و 
شيالت، صنعت و معدن، نفت و گاز، عمران و 
بودجه ش��هری، هزينه و درآمد خانوار، مسكن 
و ساختمان، حمل و نقل و انبارداری، عمران و 
بودجه شهری را از جمله عناوين اين آمارنامه 

می توان نام برد.

استاندار اصفهان گفت: بدون س��رمايه گذاری رشد اقتصادی و 
ايجاد اشتغال محقق نمی شود. عليرضا ذاكراصفهانی در گفتگو با 
فارس با بيان اينكه اشتغال و فرهنگ در سال جاری اولويت اصلی 
مديريت استان است، اظهار داشت: در اين راستا اقدام های خوبی 
برای استفاده از ظرفيت های گردشگری و صنايع فوالد صورت 
گرفته اس��ت.  وی با اش��اره به اينكه بدون سرمايه گذاری، رشد 
اقتصادی و ايجاد اشتغال ايجاد نمی ش��ود، ادامه داد: برای ايجاد 
رغبت برای بخش خصوصی در زمينه سرمايه گذاری، دستگاه های 
مرتبط با امر س��رمايه گذاری بايد از حركت بخشی خارج شود. 
استاندار اصفهان با تأكيد بر اينكه تمام بخش های دولتی رسالتی 
تاريخی برای رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال بر عهده دارند، گفت: 
نبود همگرايی در ميان بخش های مختلف مانع س��رمايه گذاری 

است و فرار سرمايه ای را در كشور منجر می شود. 
وی تصريح كرد: دستگاه ها و نهادهای مختلف در زمينه جذب 
سرمايه گذاری تالش ويژه ای را داشته باشند. ذاكراصفهانی با بيان 
اينكه اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها از مهم ترين دغدغه های 
رئيس جمهور در ش��رايط كنونی اس��ت، بيان داشت: در زمينه 
هدفمندسازی يارانه ها در استان اصفهان اقدام های مؤثری انجام 
شده است. وی به كنترل بازار اشاره كرد و بيان داشت: ذخيره سازی 
مناسبی در راستای اجرای قانون هدفمندسازی در استان صورت 
گرفته و بازار در كنترل است.  استاندار اصفهان برخورد جدی با 
عامالن مخل اجرای قانون هدفمندس��ازی يارانه ها را تأكيد كرد 
و افزود: در زمينه اجرای قانون هدفمندس��ازی يارانه ها عملكرد 

مناسبی طی دو ماه گذشته در استان اصفهان انجام شده است. 

ب��ه گزارش ف��ارس، احم��د ايرج پ��ور در كميته ايمني 
حم��ل و نق��ل چهارمح��ال و بختياري اظهار داش��ت: 
بخش حم��ل و نقل اس��تان ب��ه منظور اج��راي قانون 
 هدفمن��د ك��ردن يارانه ه��ا آمادگ��ي و تعام��ل كام��ل 

دارد. 
وي 90 درصد حمل و نقل كش��ور را از طريق سيس��تم 
جاده اي دانست و افزود: با نوسازي سيستم حمل و نقل، 
 به روز رس��اني شبكه نظارتي بر ش��ركت هاي باربري و 
اطالع رساني مناسب آثار تورمي اجراي هدفمندي يارانه ها 

در بخش حمل و نقل به حداقل مي رسد. 
ايرج پور بر ضرورت همكاري بين بخش��ي دستگاه هاي 
اجرايي استان به منظور اجراي موفق اين طرح تأكيد كرد 
و گفت: طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها 

از زمان پيروزي انقالب اس��المي ايران مطرح بوده كه با 
ش��جاعت و درايت دولت آق��اي احمدي نژاد به مرحله 
اجرايي رس��يده است و به حمايت مردم با موفقيت اجرا 

مي شود. 
مع��اون عمران��ي اس��تاندار چهارمحال و بختي��اري با 
بي��ان اينكه هدفمن��د ك��ردن يارانه ها يك ط��رح ملي 
اس��ت و همه باي��د براي تحقق اين ام��ر مهم همكاري 
كنن��د، تصري��ح كرد: توس��عه و پيش��رفت كش��ور در 
 هم��ه عرصه ه��ا با اج��راي اي��ن طرح عظي��م صورت 

مي گيرد. 
وي اضافه كرد: نظارت براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها 
از اهميت به سزايي برخوردار است و بايد در سطح گسترده 
و بس��يار عالي انجام شود و با گران فروشان و متخلفان و 

اخالل كنندگان در اين عرصه به دليل آن كه تا به حال هيچ 
گونه افزايش قيمت كاال تصويب نشده، برخورد جدي و 

قاطع انجام شود. 
ايرج پور هدفمند كردن يارانه ها را نوعي جراحي اقتصادي 
در دولت برشمرد و گفت: دولت با شجاعت تمام اقدام به 
اين مهم كرده و بدون ترديد آثار و فوايد آن در بلند مدت 
به نفع كشور خواهد بود. وي بيان داشت: در حال حاضر 
با اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها دولت قادر خواهد بود، 
مازاد درآمدي كه از طريق صرفه جويي حاصل مي ش��ود 
را در راستاي عمران روستاها، جاده ها، فرودگاه، احداث 
كارخانجات و توسعه بخش صنعتي و كشاورزي هزينه 
 كند و اين امر منجر به پيشرفت كشور در تمام عرصه ها 

خواهد شد.

زاینده رود
گلس��تان نژاد معاون برنامه ريزي، پژوهشي و 
فناوري اطالعات ش��هرداري اصفهان، در نشس��ت 
خبري معاونت برنامه ريزي اظهار داشت:  نظر قاطع 
ش��هردار و مديران ش��هري بر اين اس��ت كه روند 
عمران اصفهان به هيچوجه نبايد متوقف ش��ود. وي 
ب��ا بيان اي��ن مطلب كه هدف هاي پنج س��اله برنامه 
اصفهان 95 در س��ال 89 براي اصفهان 600 طرح و 
پروژه تعريف نموده اس��ت، كه به طور متوس��ط در 
هر منطقه يك پروژه شاخص و در حدود 15 تا 20 
پروژه بزرگ براي كل شهر خواهيم داشت ادامه داد: 
پروژه ه��اي بزرگي هم چون: ش��هربازي، ميدان امام 
علي، پروژه باغ گلدس��ته، مترو و قطارهاي شهري، 

بدنه سازي چهارباغ و ... جزو اين طرح ها مي باشد 
كه به س��رعت در حال پيگيري اس��ت و سياس��ت 
ش��هرداري در بخش نوسازي ش��هر بر تهاتري كار 
كردن و ادامه عمران و پيش��برد فعاليت هاي عمراني 
با ش��يوه هاي اقتصادي و مش��اركتي پيش بيني شده 

است.
معاون برنامه ريزي، پژوهش��ي و فناوري اطالعات 
ش��هردار اصفهان تصريح كرد: جهت گيري بودجه 
س��ال آينده در جه��ت افزايش فعالي��ت عمراني و 
پيش��رفت و افزايش ميزان بودجه اس��ت،  هم چنين 
بودجه ها بر اساس طرح اصفهان 95 و سياست هاي 
چش��م انداز 1404 حوزه شهرداري، مصرف خواهد 
ش��د كه در آن محله مح��وري و رعايت عدالت در 

توزي��ع اعتباره��ا و توجه به محله ه��ا و نيز ترويج 
مش��اركت مردم در امور انجام طرح ها و تمهيدهاي 
الزم ب��راي هدفمندي يارانه ها با مش��اركت مردمي 
از  پروژه ه��ا،  تصميم ه��اي  در  انعطاف پذي��ري  و 

اولويت هاي اصلي مي باشد. 
گلس��تان نژاد خاطرنش��ان كرد:  توجه به بافت هاي 
فرسوده ش��هري و نوسازي و بهس��ازي بافت هاي 
فرسوده ش��هري و اولويت دادن به پروژه هاي نيمه 
تمام، هم چنين كاهش تصدي گري دولت و استفاده 
از بخش خصوصي و نيز اس��تفاده از نظرهاي مردم 
كه طبق نظرس��نجي هاي دقيق احصاء شده است، از 
عنوان ه��اي عمده در مصرف بودجه ش��هرداري در 

سال هاي 89 تا 95 مي باشد.

روند عمران اصفهان به هيچوجه نبايد متوقف شود

استاندار اصفهان:
بدونسرمايهگذاري
اشتغالمحققنميشود

هدفمندي يارانه ها ايمني حمل و نقل جاده اي را ارتقا مي بخشد
معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختیاري:

به همت كانون پیوند مهر و براي نخستین بار؛
 پيك دانایي

به ضيافت گلپایگاني ها مي آید

راه اندازي پایگاه اینترنتي مسافریار  برگزاری کارگاه آموزشی شبکه سازی 
در فضای مجازی در لردگان

مدیر جهاد كشاورزي نجف آباد:
ساخت و سازهاي بي رویه، اراضي 

کشاورزي را تهدید مي کند
مدير كانون پيوند مهر شهرستان گلپايگان گفت: پيك دانايي ميهمان دانشگاه هاي 
گلپايگان مي شود. حجت ا... جمالي در گفتگو با فارس در گلپايگان، اظهار داشت: 
نمايشگاه سيار كتاب و محصوالت فرهنگي به مدت 10 روز در مراكز آموزش 
عالي گلپايگان در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي گيرد. وي افزود: هدف پيك 
دانايي دسترس��ي سريع و آسان، معرفي و ارائه كتاب های مناسب و منتخب در 
موضوع های مختلف زندگي و كمك به ارتقاي سطح فكري و فرهنگي جامعه 
است. جمالي خاطرنش��ان كرد: تقويت و گسترش طرح كتاب و كتابخواني در 
جامعه و معرفي كتاب هاي نوين و جديد و امكان مطالعه سريع براي دانشجويان 
و ساير قشرهای جامعه از ديگر هدف های پيك دانايي است. مدير كانون پيوند 
مهر شهرستان گلپايگان به مزايا و ويژگي هاي پيك دانايي اشاره كرد و بيان داشت: 
ارائه كتب با تخفيف ويژه و اس��تفاده از وس��ايل كمك آموزشي مختلف و ارائه 
كتاب هاي مفيد در فضاي زيبا و جذاب و ارائه تسهيالت در مكان هاي مختلف، 
از ديگر ويژگي هاي اين طرح اس��ت. جمالي تأكي��د كرد: پيك دانايي مجهز به 
نمايشگر LCD به منظور پخش پيام، فيلم و كليپ هاي گلچين شده، تيزرهاي 
تبليغاتي، مجهز به دستگاه ارسال بلوتوس، نرم افزارهاي مختلف، اينترنت، سيستم 
خريد به صورت نقدي و بن كتاب و كارت خوان است. جمالي خاطرنشان كرد: 
چنين نمايشگاهي با اين ابعاد گسترده براي اولين بار در شهرستان گلپايگان برگزار 
مي ش��ود و همچنين گلپايگان نخستين شهرستاني به شمار مي رود كه در سطح 

استان اصفهان پيك دانايي را به مراكز عالي رهنمون كرده است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي اس��تان اصفهان 
سايت اينترنتي مسافريار با نش��اني www.mosaferyar.ir به عنوان يك 
پورت��ال براي پايگاه هاي ف��روش بليط اتوبوس ش��ركت هاي حمل و نقل 

مسافربري استان طراحي و پياده سازي شده است.
اين گزارش حاكي اس��ت پورتال راه اندازي ش��ده به ص��ورت يك موتور 
جستجو در داخل سايت هاي فروش اينترنتي بليط عمل كرده و ركوردهاي 
مبداء، مقصد،  تاريخ سفر،  زمان حركت و تعداد مسافر را براي انتخاب كاربر 
ارائه مي كند و سپس با تكميل آنها توسط كاربر ليست سفرها جهت انتخاب 

سفر موردنظر نمايش داده مي شود.

دو رأس کل جوان وحشي به علت طوفان 
رها شدند

رئيس اداره حفاظت محيط زيست نايين گفت: در يك اتفاق نادر دو رأس كل 
جوان وحشي كه در مسير جا به جايي به علت طوفان دچار اشتباه مسير شده و 
از ارتفاع هاي پناهگاه حيات وحش عباس آباد به روستاي چوپانان وارد گرديده 
بودند با حضور به موقع نيروهاي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين 
و سر محيط باني چوپانان و با همكاري مردم طبيعت دوست زنده گيري شده 
و پس از دو روز نگهداري، احياء و مراقبت ويژه و اطمينان از سالمت آنها به 
زيستگاه اصلي خود در پناهگاه حيات وحش عباس  آباد منتقل و با موفقيت به 

دامان طبيعت برگردانده شدند. 

به منظور تقويت ، توسعه و توانمندی بسيجيان شهرستان لردگان در ساخت 
شبكه در فضای مجازی يك كارگاه آموزشی با همين عنوان در شهرستان 

لردگان برگزار شد. 
به گزارش بس��يج استان چهارمحال و بختياری، مس��ئول حوزه مقاومت 
خواهران س��پاه ناحيه لردگان با اعالم اين خبر گفت : در راس��تای تحقق 
بسيج ده ها ميليونی و همچنين مديريت و هدايت ورود بسيجيان به فضای 
مجازی جهت عمق بخشی و مقابله با تهديدهای نرم دشمنان حوزه مقاومت 
حضرت زينب)س( اقدام به برگزاری اين كارگاه  آموزشی نموده است. خانم 
جميله شاهمرادی استقبال خواهران بسيجی از اين كارگاه آموزشی را ستود 
 و افزود: اين استقبال نشان آمادگی بسيج جهت مقابله با تهديد دشمن در 
زمينه های مختلف به خصوص جنگ نرم می باشد. وی خاطرنشان ساخت: 
در اين كارگاه آموزش��ی 
خواه��ران  روزه  ي��ك 
آموزش  كننده  ش��ركت 
های الزم را در خصوص 
نحوه ش��بكه س��ازی در 
فضای مج��ازی، وبالگ 
نويسی و راه های مقابله 
با جنگ ن��رم در فضای 

مجازی را فرا گرفتند. 

مدير جهاد كشاورزي شهرستان نجف آباد گفت: ساخت و سازهاي بي رويه در 
اراضي كشاورزي و خشكسالي، كشاورزي نجف آباد را تهديد مي كند. 

مجتبي مؤمني در گفتگو با فارس در نجف آباد، با بيان اينكه رسالت اصلي جهاد 
كشاورزي افزايش بهره وري است، اظهار داشت: در مسير اين رسالت عظيم با 

دو محدوديت آب و اراضي كشاورزي رو به  رو هستيم. 
وي افزود: توسعه ساخت و ساز افقي و ساخت و ساز در اين اراضي، عرصه 
كشاورزي را در اين شهرستان تهديد مي كند. مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
نجف آباد با اش��اره به توسعه افقي شهرها اظهار داشت: بايد گسترش شهرها 

همانند طرح مسكن مهر به سمت ارتفاع و عمودي باشد. 
مدير جهاد كش��اورزي شهرس��تان نجف آباد با بيان اينكه جهاد كشاورزي به 
منظور حفظ اراضي كشاورزي فعاليت هايي را انجام مي دهد، بيان داشت: جهاد 
كش��اورزي با همكاري تعداد ديگري از اداره ها و نهادهاي شهرس��تان سعي 
در حفاظت از اراضي كش��اورزي دارد كه اين موضوع وقت و انرژي زيادي 
 نياز دارد و براي حفظ اراضي كش��اورزي تالش هاي بسياري صورت گرفته 

است. 
وي با اش��اره به محدوديت هاي آبي در عرصه كش��اورزي گفت: بيالن آبي 
عددي منفي اس��ت و سطح آب هاي زيرزميني كاهش يافته كه كاهش سطح 
آب هاي زير زميني موجب تغيير در نمك آب مي ش��ود و اين افزايش نمك، 

تهديدي جدي براي عرصه كشاورزي به شمار مي آيد. 

نشست خبري معاون برنامه ریزي، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان 
بودجه شهر اصفهان در سال جاري

3 برابر افزايش يافته است
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احضار
5/251 چ��ون آقاي يونس قربان��ي ده چناري فرزند مرادقلي ش��كايتي عليه آقاي محمود 
حي��دري و مهدي كارگر مبن��ي بر كالهبرداري مطرح نموده اند كه پرونده آن به كالس��ه 
890554 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 1389/10/08 ساعت 11 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذك��ور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
شويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 6653               اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ

5/445 در پرونده كالس��ه 870146 ت 17 نعمت اله حكيمي فرزند عبداله تبعه افغانستان 
متهم اس��ت به قتل عمدي فيض اله طاهري كه حس��ب محتويات پرونده مجهول المكان 
مي باش��د به اس��تناد ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري به وي اخطار مي شود جهت 
رس��يدگي به اتهامش در تاريخ 89/10/7 س��اعت 9 صبح در ش��عبه 17 دادگاه تجديدنظر 
كيفري استان اصفهان واقع در خ نيكبخت طبق 4 اطاق 454 حاضر شود در غير اينصورت 

تصميم قانوني اتخاذ خواهد شد. 
م الف/ 7141                   مدير دفتر شعبه 17 دادگاه تجديدنظر كيفري استان اصفهان

احضار
8/247 چون آقاي مجيد ش��فيعي فرزند محمد ش��كايتي عليه آقاي مجتبي مرادي مبني بر 
خيان��ت در امانت مطرح نموده كه پرونده به كالس��ه 891807 اين دادياري ثبت گرديده. 
لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد حسب ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يكماه پس از نش��ر آگهي جهت پاس��خگويي 
به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10948                                         مدير بازپرسي شعبه 5 مركزي اصفهان

تأسیس
8/260 ش��ماره: 3015/ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت آروين معادن سپاهان سهامي 
خ��اص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/08/08 تحت ش��ماره 42135 و شناس��ه ملي 
10260599092 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/08/08 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطالع عموم در 
روزنامه ه��اي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود  آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: 
استخراج، اكتشاف،  بهره برداري،  فرآوري معادن و منابع معدني وابسته در داخل و خارج 
از كشور- مهندسي، پيمانكاري و مشاوره در زمينه اكتشاف، استخراج و فرآوري، مشاركت 
در زمين��ه معدني و صنايع معدني با ش��ركت هاي داخل��ي و خارجي، صادرات و واردات 
كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني،  تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي، شركت در مناقصات 
و مزايدات دولتي و خصوصي،  اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور و هر 
آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت شركت:  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ميدان ارتش- ضلع جنوبي 
خيابان ارتش- نرسيده به خانه معلم- كوي اسماعيلي- مجتمع كيميا- پالک 6. 4- سرمايه 
شركت:  مبلغ 1/000/000/000 ريال منقسم به يك ميليون سهم 1/000 ريالي كه تعداد يك 
ميليون س��هم با نام تعداد دويست هزار سهم ممتاز مي باشد كه مبلغ 350/000/000 ريال 
توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 92213426 مورخ 1389/07/13 نزد بانك ملت 
ش��عبه خاقاني اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي 
باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي علي خيراللهي حسين آبادي به سمت رئيس 
هيأت مديره. 2-5- آقاي قاسم زاد عسكر به سمت نائب رئيس هيأت مديره. 3-5- آقاي 
مسعود الواني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- خانم سودابه عظيمي دستگردي به سمت 
عضو هيئت مديره. 5-5- آقاي س��يد علي اس��دي بابوكاني به س��مت عضو هيأت مديره. 
6-5- آقاي حس��ن فكري آبندانكشي )خارج از اعضاء هيئت مديره( به سمت مديرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و 
تعهدات ش��ركت با امضاي رئيس هيأت مديره و نايب رئيس هيأت مديره و يا مديرعامل 
متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات 
هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مجتبي جهدي به عنوان 

بازرس اصلي . 2-8- آقاي كيوان رضواني به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 10902/4     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
8/261 شماره:  1155/ت 89/103 آگهي تغييرات شركت آبان گوهر سپاهان سهامي خاص 
به شماره ثبت 41661 و شناسه ملي 10260593969 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي س��اليانه م��ورخ 1389/08/08 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- خانم مريم رجب به 
عنوان بازرس اصلي، آقاي جهانشاه الهياري فر به عنوان بازرس علي البدل براي يك سال 
مال��ي انتخاب گرديدند. 2- خانم رقيه قربان��ي از عضويت هيأت مديره خارج گرديد. در 
نتيجه اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل مي باش��ند: آقاي مرتضي خس��روي و آقاي محمود 
صالحي وربادي و آقاي اكبر قرباني س��يني تا تاريخ 1391/06/23 در تاريخ 1389/08/11 
ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 10902/5     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
8/262 شماره: 1156/ت 89/103 آگهي تغييرات شركت آبان گوهر سپاهان سهامي خاص 
به ش��ماره ثبت 41661 و شناسه ملي 10260593969 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 1389/08/08 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- س��مت اعضاء هيئ��ت مديره به قرار 
ذيل تعيين گرديدند: آقاي مرتضي خس��روي به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي محمود 
صالحي وربادي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي اكبر قرباني س��يني به س��مت 
عضو هيئت مديره و آقاي اكبر قرباني س��يني به س��مت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات ش��ركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر 
اس��ت. و كليه قراردادها با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره و با مهر ش��ركت معتبر 
اس��ت. در تاريخ 1389/08/11 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و 

مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 10902/6     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/263 ش��ماره: 3029/ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت مهندس��ي پارسا ياقوت زرين 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/08/09 تحت شماره 42142 و شناسه ملي 
10260599190 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/08/09 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: طراحي، 
پياده س��ازي نرم افزاري اداري،  صنعتي و حسابداري- انجام در زمينه هاي شبكه هاي بي 
س��يم و با سيم- مش��اوره در زمينه  فن آوري اطالعات- تعمير و نگهداري سخت افزاري 
كامپيوتر- پياده س��ازي و امنيت ش��بكه به جز مواردي كه در انحصار ش��ركت مخابرات 
ايران اس��ت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت:  
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان سه راه س��يمين- خيابان جانبازان- خيابان معرفت- 
فرعي 5- پالک B 693- واحد 3. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 400/000 ريال 
توسط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 244 مورخ 1389/06/14 نزد بانك ملي شعبه 
كوهپايه 3151 پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم راحله وكيلي س��هرفروزاني به سمت رئيس هيئت 
مديره. 2-5- آقاي مهدي مرادي كوپائي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي 
حس��ين مرادي كوپائي به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي حس��ين مرادي كوپائي 
به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- خانم مليحه رنج كش خراس��اني ب��ه عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي مهدي 

رحمتي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 10902/7     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/264 ش��ماره:  1935/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت اس��پادان كش��ت صفاهان با 

مسئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/05/20 تحت شماره 41357 و شناسه ملي 
10260590683 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/05/20 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: ارائه كليه فعاليتهاي كشاورزي اعم از كاشت- 
داش��ت- برداش��ت- توليد انواع محصوالت كش��اورزي، نصب و راه اندازي گلخانه هاي 
صنعتي و غيرصنعتي- توليد انواع گل هاي زينتي و غيره- ارائه كليه فعاليت هاي بازرگاني 
اع��م از خريد و فروش- ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مج��از بازرگاني و ترخيص 
كاال از گمركهاي كش��ور- خريد و فروش انواع آهن آالت و ورق- خريد و فروش انواع 
اتصاالت و لوله و مصالح س��اختماني- اخذ وام و اعتبار و تس��هيالت از بانكهاي دولتي 
و خصوصي و مؤسس��ات مالي و اعتباري در جهت تحقق اهداف ش��ركت- اخذ شعبه و 
نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور- ارائه كليه فعاليتهاي خدماتي اعم ازتأمين نيروي 
انس��اني موقت متخصص و غيرمتخصص جهت ارگانهاي دولتي و خصوصي- شركت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- ارائه كليه فعاليتهاي ساختماني اعم از محاسبه- 
طراحي- ساخت و نصب انواع ساختمان و ابنيه- پل سازي- سيلو سازي- جاده سازي و 
باند فرودگاه و هر آنچه با موضوع شركت در ارتباط است. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت:  1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان اميريه- 
خيابان هش��تم- فرعي دوم- پالک 9. 4- س��رمايه ش��ركت:  مبل��غ 1/000/000 ريال مي 
باش��د. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم پريسا شفيعي به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آق��اي رضا مقصودي به س��مت عضو هيئت مدي��ره. 3-5- آقاي رضا مقصودي به 
سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اسناد مالي و تعهدات شركت از قبيل چك- بروات- قراردادها و عقود اسالمي با امضاي 

مديرعامل منفرداً و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  طبق اساسنامه.
م الف: 8759/10         آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/265 ش��ماره:  2275/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت ايده نگاران آتي كار سهامي 
خ��اص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/06/16 تحت ش��ماره 41603 و شناس��ه ملي 
10260593312 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/06/16 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: ارائه خدمات 
مش��اوره بازاريابي غيرهرمي،  غير شبكه اي و غير الكترونيكي و خدمات تحقيق و پژوهش 
در زمينه هاي علمي، بازرگاني، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز- اعطاي نمايندگي 
مجاز از طريق ش��ركت هاي داخل��ي و خارجي و ترخيص كليه كااله��اي مجاز از طريق 
زميني،  هوائي،  دريايي طبق قانون و مقررات دولت جمهوري اسالمي ايران، تأمين نيروي 
انساني موقت براي شركت ها در زمينه فعاليت شركتها- حضور در كليه مناقصات حقيقي 
و حقوقي،  اخذ هرگونه وام و تس��هيالت بانك��ي از بانكهاي خارجي، دولتي و خصوصي 
جهت تحقق اهداف ش��ركت و هرگونه فعاليت مجاز كه با فعاليت ش��ركت مرتبط باشد. 
2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت:  1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان معراج- كوي انقالب- پالک 55. 4- سرمايه شركت:  مبلغ 
1/000/000 ريال منقس��م به ده سهم 100/000 ريالي كه تعداد ده سهم با نام مي باشد كه 
مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 176 مورخ 1389/05/18 
نزد بانك ملي شعبه مدرس پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام 
مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي قاس��معلي امامي قلعه قاسمي به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محمدتقي امامي قلعه قاسمي به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره. 3-5- خانم تينا بهروش به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محمدتقي امامي 
قلعه قاس��مي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت 
معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 
8- ب��ازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي عليرضا قان��ع به عنوان بازرس اصلي. 8-2- 

آقاي سعيد بيگي ريزي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8759/11     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

8/266 ش��ماره:  2973/ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت ايمن گس��تر زنده رود سهامي 
خ��اص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/08/05 تحت ش��ماره 42106 و شناس��ه ملي 
10260598769 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/08/05 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: امور بازرگاني- 
انجام خدمات فني الكترونيكي- مش��اوره و مش��اركت- طرح و اج��راء كليه امور مرتبط 
با موضوع ش��ركت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت:  1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان جاده انرژي اتمي- براآن شمالي- روستاي 
باچه. 4- سرمايه شركت:  مبلغ 1/200/000 ريال منقسم به يكصد و بيست سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد و بيس��ت س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 420/000 ريال توس��ط 
مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 1773 مورخ 1389/07/15 نزد بانك كشاورزي شعبه 
دستجاء پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين 
مديران ش��ركت: 1-5- آقاي محمدرضا كاظمي دس��تجاء به س��مت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي علي اصغر كاظمي اس��فيناني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي 
محمدرضا كاظمي اس��فيناني به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محمدرضاكاظمي 
دس��تجاء به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت 
مديره و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي عليرضا داس��تانپور حسين آبادي به 

عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي مصطفي قاسمي قارنه به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 10794/1     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

8/267 شماره: 2998/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت فني مهندسي حامي صنعت برق 
سپاهان سهامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/08/06 تحت شماره 42117 و شناسه 
ملي 10260598944 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/08/06 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: ارائه 
كلي��ه فعاليتهاي بازرگاني اعم از خريد و فروش- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز 
بازرگاني و ترخيص كاال از گمركهاي كش��ور- ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتي و 
خصوصي- اخذ وام و اعتبار و تسهيالت از بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي 
و اعتباري در جهت تحقق اهداف ش��ركت- انعقاد قرارداد با ش��ركتها- ادارات- ارگانها و 
اش��خاص حقيقي و حقوقي- انجام كليه پروژه هاي تأسيساتي برق و هر آنچه با موضوع 
ش��ركت در ارتباط اس��ت. كليه عمليات مربوط به طراحي- نظ��ارت و اجراي پروژه هاي 
عمراني- س��اختماني- ابنيه- راه س��ازي- پل سازي- سد س��ازي- صنعت و معدن- آب 
و فاضالب- گاز- معماري- دكوراس��يون داخلي- كش��اورزي- خطوط انتقال آب، نفت، 
فاضالب، گاز و برق و گرمايش��ي، سرمايش��ي ساختمان- وس��ايل انتقال آسانسور و پله 
برقي- س��اخت و نصب اس��كلت فلزي و بتني- كابل كش��ي- سيم كشي- نصب تيرهاي 
برق- س��اخت و نصب و اجرا و تعمير و نگهداري تابلوهاي برق صنعتي- برق قدرت- 
فش��ار ضعيف و ساختماني. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي شركت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان بهارستان- خيابان قلعه شور- روبروي 
خيابان فرهنگ. 4- سرمايه شركت:  مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين 
طي گواهي بانكي ش��ماره 9246 مورخ 1389/07/22 نزد بانك ملت ش��عبه شيخ صدوق 
پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقاي حامد حموله به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي علي عباسيان 
طالخونچه به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي مرتضي اسماعيلي آدرگاني به 
س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي مرتضي اس��ماعيلي آدرگاني به س��مت مديرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و 
تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر 
اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي 
و علي البدل: 1-8- خانم س��ارا اكبري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم هاجر ساالري 

سيچاني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 10794/2     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسیس

8/268 ش��ماره: 2987/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت سيمين نقش آپادانا با مسئوليت 
مح��دود. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/08/05 تحت ش��ماره 42110 و شناس��ه ملي 
10260598832 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/08/05 از لحاظ امضاء ذيل 

دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع ش��ركت: خريد و فروش كليه مواد مصرفي موردنياز 
صنايع، كليه مواد ش��يميايي و صنعتي مجاز، رنگهاي صنعتي، ساختماني، مواد پالستيك و 
الس��تيك و مواد توليدي پتروشيمي و انواع رزين و ماشين آالت و موتور آالت صنعتي و 
كش��اورزي، قطعات و ابزار صنعتي- انواع منس��وجات، الياف طبيعي و مصنوعي، مصالح 
ساختماني و بهداشتي،  لوازم برقي و الكترونيكي،  لوازم و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي، 
ص��ادرات و واردات كلي��ه كاالهاي مجاز،  اخذ وام و اعتبار از بانكها و مؤسس��ات مالي و 
اعتباري مجاز صرفًا در راس��تاي تحقق اهداف ش��ركت، اخذ و اعطاي شعبه و نمايندگي، 
ش��ركت در مناقصات و مزايدات بخش دولتي و خصوصي و آنچه كه با موضوع ش��ركت 
مرتبط باش��د. 2- مدت ش��ركت:  از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان ارتش- جنب مهمانپذير احسان- ساختمان 
احس��ان- طبقه اول- واحد 2. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000/000 ريال مي باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم زهره معلمي به س��مت رئيس هيئت مديره. 5-2- 
خانم آزاده هوش��نگ به س��مت عضو هيئت مديره. 3-5- خانم آزاده هوش��نگ به سمت 
مديرعام��ل به مدت نامح��دود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان ح��ق امضاء:  كليه اوراق و 
اس��ناد مالي و تعهدات شركت با امضاي مديرعامل به تنهايي و با مهر شركت معتبر است. 

7- اختيارات مديرعامل:  طبق اساسنامه. 
م الف: 10794/3        آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
احضار

8/275 چون آقاي محسن مستأجران فرزند اكبر شكايتي عليه آقاي مسعود قريشي مبني بر 
خيانت در امانت، تخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890959 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 89/12/22 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می 
آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود
م الف/ 11004                         مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
آگهی احضار 

8/289 چون آقای محمود گنجوی و غيره ش��كايتی عليه آقای سيد محمدرضا اداره وطن 
مبن��ی بر كالهبرداری، خيان��ت در امانت، صدور چك بالمحل، جعل س��ند عادی، جعل 
امضاء با مهر و تحصيل مال از طريق نامش��روع و س��وء اس��تفاده و تقلب از امتياز مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 870950 ک 117 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز 
دوشنبه 89/11/25 ساعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد 
لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر ميش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود ودر صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 10949                                 مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی اصفهان

 
آگهی احضار 

8/291 چون آقاي بهرام فراست فرزند حسين شكايتي عليه آقاي شهاب ترابي مقدم مبني 
بر تحصيل مال به نحوه نامش��روع مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890898 ک 117 
اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز سه شنبه 89/11/26 ساعت 11 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر ميشود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود ودر صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 10950                       عالئي- مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی اصفهان

 
رأي عدم افراز

8/285 ش��ماره: 8419 رأي عدم افراز پ��الک ثبتي 51/468 خواهان: خانم فاطمه امجدي، 
خوانده: آقايان رضا وش��اقيان- احمد وش��اقيان- ابوالقاسم وش��اقيان- محمود وشاقيان- 
صغري ش��مس نظري و توران وش��اقيان و عذري وشاقيان، خواسته:  افراز پالک 51/468، 
خواهان برابر تقاضاي وارده 9932-1386/7/25 باس��تناد قانون افراز و فروش پالک مشاع 
مصوب آذرماه 1357 درخواس��ت افراز س��همي خود از پالک فوق الذكر را نموده و طبق 
گزارش وضعيت ثبتي سند مالكيت سه سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ قطعه زمين بائره 
پانزده قفيزي به مساحت 1895 به شماره پالک 468 فرعي از 51- اصلي ذيل ثبت 12799 
صفحه 401 دفتر 122 امالک بنام خواهان صادر و تسليم شده بموجب گزارش نماينده و 
نقشه بردار ثبت نطنز به علت عدم تصرفات مفروزي و حد فاصل معين عدم قابليت افراز 
ملك مرقوم احراز گرديده لذا بموجب ماده س��ه آئين نام��ه قانون افراز رأي به عدم افراز 

صادر و متقاضي مي تواند درخواست خود را به دادگاه صالحه به عمل آورد. 
م الف/ 512                                                    رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
ابالغ رأي

8/292 شماره دادنامه: 8909970353100279، ش��ماره پرونده:  8809980362001074، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 880457، شاكي: آقاي حس��ن آقايي دهاقاني به نشاني اصفهان خ 
خاقاني روبروي بن بس��ت اطلس پ 258، متهم: آقاي مهرداد كيواني به نش��اني مجهول 
المكان، اتهام ها: 1. ايراد صدمه بدني عمدي 2. ورود به مسكن يا منزل ديگري به عنف و 

تهديد، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام مهرداد كيواني مبني بر ايراد صدمه بدني عمدي و ورود به عنف پيرو 
كيفرخواس��ت صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و شكايت حسن آقايي 
دهاقاني فرزند كريم توضيح اينكه محتويات پرونده حكايت از اين دارد كه متهم در تاريخ 
88/2/21 به زور وارد منزل شاكي شده و وي را مورد ضرب و جرح قرار داده است دادگاه 
با بررس��ي محتويات پرونده و با عنايت به تحقيقات انجام ش��ده و گواهي هاي صادره از 
س��وي پزش��كي قانوني و اظهارات ش��هود در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و نظر 
به اينكه متهم علي رغم احضار از طريق انتش��ار آگه��ي در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد 
و دفاعي در قبال اتهامات انتس��ابي بعمل نياورده و با در نظر گرفتن س��اير شواهد و قرائن 
اتهامات متهم را محرز و مس��لم دانس��ته و در خصوص ايراد صدمه بدني عمدي به استناد 
مواد 367 و 480 و 481 و 495 قانون مجازات اسالمي متهم را به پرداخت يك درصد ديه 
كامل بابت حارصه روي بيني و س��ه هزارم ديه كامل بابت كبودي روي بيني و نيم درصد 
ديه كامل بابت حارصه مچ دست راست و نيم درصد ديه كامل بابت ارش خون ريزي زير 
ملتحمه چش��م چپ و يك درصد ديه كامل بابت ارش خراش��يدگي قرنيه چشم چپ در 
حق شاكي محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام ورود به عنف به استناد ماده 694 قانون 
مذكور متهم را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و 

ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 10952                  عالمي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

8/293 شماره دادنامه: 8909970352700866، ش��ماره پرونده:  8909980362200577، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890621، شاكي: اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان به نشاني 
خ هزار جريب انتهاي خ كارگر صندوق پستي 158، متهمين: 1. آقاي محمد رجاء 2. آقاي 
حس��ين رجاء 3. آقاي علي رجاء همگي مجهول الم��كان، اتهام: بكارگيري اتباع خارجي  
فاقد پروانه كار. گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و 

بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد. 
رأي دادگاه

در خص��وص گزارش ضابطين اداره كار و امور اجتماعي اس��تان اصفهان عليه آقايان 1- 
حس��ين رجاء 2- محمد رجاء 3- علي رجا ء و هر س��ه دائر بر ب��ه كارگيري اتباع بيگانه 
فاقد پروانه؛ دادگاه با توجه و بررسي مجموع اوراق پرونده، تحقيقات انجام شده، گزارش 
اداره كار و امور اجتماعي اس��تان و عدم حضور متهمين در جلس��ه دادگاه با ابالغ قانوني 
به آنها و در نهايت عدم دفاع مؤثر از خويش و س��اير محتويات پرونده در مجموع اتهام 
انتس��ابي را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 2-16 قانون مجازات اسالمي و ماده 181 
از قان��ون كار هر يك از متهمين موص��وف الذكر را به تحمل چهار ماه حبس محكوم مي 
نماي��د. رأي صادره غيابي و ظ��رف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و 
س��پس ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر مركز 

استان )اصفهان( مي باشد.
م الف/ 10951                   ذبيحي- رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
تأسیس

8/269 شماره: 3003/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت نيكان مسكن آپادانا با مسئوليت 

مح��دود. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/08/06 تحت ش��ماره 42123 و شناس��ه ملي 
10260598997 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/08/06 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي آگهي مي شود. 1- موضوع ش��ركت: پيمانكار و انجام عمليات مربوط به ساخت 
س��اختمانها و ابني��ه اعم از چوبي- آجري س��نگي- بتني و فل��زي و نظاير آن- طراحي- 
محاس��به- نظارت و اجرا مربوط به س��اخت س��اختمانها و ابنيه- سيستم هاي سرد كننده 
س��اختمان- تأسيسات و تجهيزات س��اختمان )آب و گاز و برق و فاضالب(- تجهيزات 
آش��پزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه- سيستم هاي ارتباطي داخل ساختمان- تهيه 
و توزيع و خريد و فروش- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- شركت در 
مناقص��ات و مزايدات ارگانهاي دولتي و خصوصي- انعقاد قرارداد با اش��خاص حقيقي و 
حقوقي- اخذ وام و تسهيالت و اعتبارات از بانكهاي دولتي و خصوصي در جهت تحقق 
اهداف ش��ركت – اخذ نمايندگي از ش��ركتهاي دولتي و خصوصي در داخل و خارج از 
كش��ور- اعطاي نمايندگي به ش��ركتهاي دولتي و خصوصي در داخل و خارج از كشور- 
ش��ركت در نمايش��گاه هاي داخلي و خارجي- مشاركت در امر توليد كليه كاالهاي مجاز 
بازرگاني- تأمين نيروي انساني مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي بصورت موقت و هر 
آنچه با موضوع شركت مرتبط مي باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان ملك شهر- خيابان 
17 ش��هريور- روبروي فاز س��وم هزار دس��تگاه- مجتمع برج. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي شاپور كارگر بلداجي 
به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محس��ن كارگر بلداجي به س��مت نائب رئيس 
هيئ��ت مديره. 3-5- آقاي ش��اپور كارگر بلداجي به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت 
 با امضاي مديرعامل منفردا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: طبق

 اساسنامه. 
م الف: 10794/4     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

8/270 ش��ماره: 1121/ ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت رها تجارت آيريك س��هامي 
خاص به ش��ماره ثبت 41938 و شناسه ملي 10260597029 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1389/08/03 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- س��مت اعضاء هيئت مديره به 
ق��رار ذيل تعيين گرديدند: خانم مرضيه آش��عباني به س��مت رئيس هيئ��ت مديره و آقاي 
نصراله آش��عباني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي امير آشعباني به سمت عضو 
هيئ��ت مدي��ره و آقاي امير آش��عباني به س��مت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اس��ناد مالي 
و تعهدات ش��ركت با امضاي مديرعامل منفرداً  و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. در تاريخ 
1389/08/05 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء 

قرار گرفت. 
م الف: 10794/5     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
8/272 ش��ماره: 1128/ ت 89/103 آگهي تغييرات ش��ركت فني مهندس��ي روشن كاران 
زنده رود س��هامي خاص به ش��ماره ثبت 41272 و شناسه ملي 10260589824 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1389/08/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاء 
هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي محمد مهدي ش��يخ پور بابا ش��يخ علي به 
س��مت رئيس هيئت مديره و آقاي ملك حسين هاج بابائي بختياري به سمت نائب رئيس 
هي��أت مديره و آقاي علي علي زاده داودآبادي به س��مت عضو هيئت مديره و آقاي علي 
علي زاده داود آبادي به س��مت مديرعامل. 2- كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور شركت 
با امضاي نايب رئيس هيئت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. در تاريخ 1389/08/06 
 ذي��ل دفت��ر ثبت ش��ركتها و مؤسس��ات غيرتجاري ثب��ت و م��ورد تأييد و امض��اء قرار

گرفت. 
م الف: 10794/7     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
8/273 ش��ماره: 2961/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي تهويه گستر آروين با 
مس��ئوليت محدود. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/08/05 تحت ش��ماره 42100 و شناسه 
مل��ي 10260598680 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1389/08/05 از لحاظ 
امضائ ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليتهاي طراحي 
نظارت و اجرا- انواع پروژه هاي تأسيساتي- لوله كشي- عايقكاري و كانالسازي- نصب 
نگهداري تعميرات تجهيزات موتورخانه ها - دستگاه هاي تهويه مطبوع- چيلرهاي جذبي 
و تراكمي- مش��علها- كولرهاي گازي س��ه فاز و تك فاز- سردخانه ها- طراحي و مونتاژ 
انواع تابلوها و مدارهاي برق س��اختماني- ش��ركت در انواع مناقصات و مزايدات و اخذ 
و اعط��اي نمايندگي ه��ا. 2- مدت ش��ركت:  از تاري��خ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مركز 
اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان حكيم شفايي- نبش چهار راه 
دشتس��تان. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/500/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي عباس هاش��مي فراز به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي س��يد حميد 
حسيني ناژواني به سمت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي امين معيني به سمت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقاي س��يد حميد حس��يني ناژواني به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شركت با 

امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  طبق اساسنامه. 
م الف: 10794/8     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

8/277 شماره:  10988 آگهي تأسيس شركت حمل و نقل درون شهري نگين سبز اردستان 
)با مس��ئوليت محدود( خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و شركت نامه شركت حمل و نقل 
درون ش��هري نگين سبز اردستان با مس��ئوليت محدود كه در تاريخ 89/8/6 تحت شماره 
771 با شناس��ه ملي 10862130805 در اين اداره به ثبت رس��يده جهت اطالع عموم در 
روزنامه رس��مي كش��ور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان به شرح ذيل آگهي مي شود. 
1. نام و نوع ش��ركت:  حمل و نقل درون شهري نگين سبز اردستان )با مسئوليت محدود( 
2. موضوع ش��ركت: حمل و نقل مس��افر درون ش��هري و آژانس مسافرتي در سطح شهر 
اردس��تان و روستاهاي توابع. 3. مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس 
محل ش��ركت: اردس��تان، كوي محال، خيابان مسجد جامع، كدپس��تي 8381976163، 5. 
مدير و صاحبان شركت: آقاي احمد مؤمن زاده به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
خانم اعظم السادات نيك اردستاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره براي مدت نامحدود 
انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات،  
قراردادها، عقود اس��المي با امضاء احمد مؤمن زاده همراه با مهر ش��ركت معتبر است. 6. 
س��رمايه ش��ركت: مبلغ دو ميليون ريال اس��ت كه از طرف ش��ركاء پرداخت و در اختيار 

مديرعامل شركت قرار گرفت. 
م الف/ 257                                       فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

تأسیس
8/278 ش��ماره: 11037 آگهي تأس��يس شركت پديده عمران اردس��تان )سهامي خاص(. 
خالصه اساس��نامه و اظهارنامه ش��ركت پديده عمران اردستان سهامي خاص كه در تاريخ 
89/8/4 تحت ش��ماره 770 و شناس��ه ملي 10862128257 در اين اداره به ثبت رسيده و 
در تاريخ 89/8/4 از لحاظ امضاء ذيل ثبت تكميل گرديده اس��ت و براي اطالع عموم در 
روزنامه رس��مي كش��ور و روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان آگهي مي شود. 1- موضوع 
ش��ركت: اجراي عمليات نقش��ه برداري، راهس��ازي،  تفكيك اراضي،  تأسيس��ات برقي و 
مكانيكي، ارائه خدمات مهندس��ي و طراحي،  محاس��به، نظارت و اج��راء، تهيه و توليد و 
توزيع مصالح و محصوالت مختلف ساختماني، توليد قطعات بتوني شامل- تيرچه، بلوک، 
جدول و قطعات- پيش س��اخته و فعاليت درآمد صادرات و واردات كاالهاي س��اختماني 
و غيره. 2- مركز اصلي ش��ركت:  اردستان خيابان شهيد فائق روبروي قنات دو طبقه پالک 
10 كدپستي 84814- 83818. 3- سرمايه شركت: يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده 
هزار ريالي كه 65 درصد آن به موجب گواهي 912 مورخ 89/7/4 پرداخت و مابقي آن از 
طرف صاحبان س��هام تعهد شده است. 4- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
5- اولي��ن مديران و صاحب��ان امضاء: آقاي مجيد الهامي به س��مت رئيس هيئت مديره و 
خانم طاهره ديان اردستاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي محمد حسن الهامي 
مديرعامل شركت براي مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور 
ش��ركت از قبيل چك و س��فته و غيره با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر خواهد 
بود. 6- اختيارات مديرعامل: آقاي محمد حسن الهامي مديرعامل شركت مجري مصوبات 
هيئت مديره خواهد بود. 7- بازرسان اصلي و علي البدل:  آقاي صادق يعقوبي زاده و خانم 
مريم الهامي به ترتيب به س��مت بازرس��ان اصلي و علي البدل شركت براي مدت يكسال 

انتخاب شدند. 8- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب گرديد. 
م الف/ 256                                 فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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بانكی  خدمات  دفترهای  همايش 
شهری  و روستايی پست بانك استان 
اصفهان برگزارشد. در اين همايش كه 
مديران  پست، مخابرات، پست بانك 
و نيروی انت�ظام�ی حض�ور داشتن�د؛ 
صباغی مدير شعب پست بانك استان 
ضمن خير مقدم وخوش آمد گويی 
گردهمايی  دومين  اين  داشت:  اظهار 
بانكی  دفتره��ای خدم���ات  بزرگ 
استان است و اميد داريم با برگزاری 
چنين همايش هايی ضمن شناساندن 
پت�انسيل موج��ود در شبك��ه بانكی 
های  دستگاه  و  مسئوالن  به  استان 
دولتی؛ شاهد رشد خدمات و استفاده 
باشيم. آنان  های  ظرفيت  تمامی  از 

وی ادامه داد: يكی از خدمات بزرگ نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ايران،  ايج��اد 
و  است  خدمت  پيشخوان  دفتره��ای 
پست ب��انك با حض��ور پر رنگ خود 
از ناشی  كاستی های  دفترها؛  اين   در 
عدم حضور شبكه بانكی در منطقه های 
را  يافته  توسعه  كمتر  و  روستايی 
اكنون  هم  و  است  نموده  برطرف 
يافت  می توان  را  روستايی  كمتر 
و   ON LINE خدمات    از  كه 
سراسری پست بانك بهره مند نباشد 
و به همت همه شما عزيزان كارگزار 
روستايی و مسئوالن دفترهای شهری 
و با مشاركت شركت مخابرات و اداره 
كل پست  توانسته ايم در استان بيش 
از 600 نقطه تماس بانكی با دسترسی 

آسان و سراسری ايجاد كنيم.
وی با اشاره به دريافت ماهيانه بيش 
و  آب  مصرفی  قبض  هزار   600 از 
خدمات  دفترهای  توسط  و...  برق 
ماهيانه  حذف  و  بانك  پست  بانكی 
بيش از 100 هزار سفر درون شهری 

و روستا به شهر گفت: هم اكنون وجوه 
طرح هدفمندی يارانه به حساب های 
شما  و  شده  واريز  استان  روستائيان  
توانسته ايد شيرينی ارائه خدمات  را 
به كام روستائيان  در محل زندگی شان  

بچشانيد.
معاون  رضايی  مراسم  اين  ادامه  در 
بانكی  خدمات  دفترهای  كل  اداره 
تشريح  ضمن  ايران،  بانك  پست 
بانكی  خدمات  دفترهای  وضعيت 
كشور اظهار داشت: كار درجه بندی 
دفترهای خدمات بانكی در حال انجام 
است و پس از درجه بندی دفترهای به 
درجه تعيين شده  امتيازهايی به دفترها 
اختيارهايی  تفويض  و  شده  واگذار 

اندازی  راه  به  می گيرد. وی  صورت 
افزار سراسری سيميا   نرم  فعاليت   و 
اشاره كرد گفت: با توجه به گستردگی 
پست بانك در كل كشور  بيش از 14 
هزار نقطه تماس بانكی به هم متصل 
شده اند و اين درحالی است كه كل 
هزار   18 كشور  های  بانك  شعب 
شعبه است و اين يكی از بزرگ ترين 
 مزيت های پست بانك نسبت به ديگر 
ب�اشد. ديگر  بانك ه��ای كشور می 
مديركل  رضايتی  مراسم  اين  سخنران 
پست استان اصفهان بود كه اظهار داشت:  
م��ا به دنب���ال جذب بخش خصوصی 
دفترهای  اف���زايش  با  ارتب��اط  در 
ICT روستايی هستيم  و تالش داريم 
تا سرويس ها وخدمات قابل ارائه در 
اين دفترها را گسترش دهيم  و در اين 
زمينه رايزنی هايی با برخی سازمان ها 
انجام شده و اميد داريم تنوع بيشتری 
در خدمات اين دفترها ايجاد كنيم. وی 
يكی از اين خدمات را خريد مجازی 
روستائيان از طريق اينترنت بيان كرد و 

افزود: با اجرای طرح هدفمندی يارانه ها 
خواهد  بيشتر  خدمت  اين  از   استفاده 

شد.
مجری  خردمند  گردهمايی  اين  در 
اصفهان  استان  طرح ICT  روستايی 
سازمان  تشريح  با  سخنانی  طی  نيز 
و چگونگی  بانكی  دفترهای خدمات 
مج���وز خدمات  اخ���ذ  و   تأسيس 
گفت: با ارائه سه خدمت اساسی  از 
طريق پست؛ پست بانك و مخابرات 
بانكی روستايی  در دفترهای خدمات 
دولتی  های  دستگاه  خدمات  تمامی 
قابل ارائه و پشتيبانی بوده و اميد است 
با حضور اداره ها در اين دفترها شاهد 
ارائه خدمات ساير دستگاه ها در اين 

دفترها باشيم.
هواس بيگی ناظر پولی بانك مركزی 
اين  سخنران  ديگر  اصفهان  استان  در 
همايش بود كه ضمن تأكيد بر اهميت 
در  بانكی  خدمات  ارائه  حساسيت  و 
الزم  تدابير  گفت:  خصوصی  بخش 
مركزی  بانك  پولی  نظارت  در بخش 

انديشيده شده است.
هم چنين در اين گردهمايی فرماندهان 
پليش پيشگيری وآگاهی ضمن اشاره 
اين  در  شده  تدوين  برنامه های  به 
به  را  امنيتی  الزم   تأكيدهای  بخش 

حاضران ارائه نمودند.
دفترهای  نمايندگان  همايش  اين  در 
خدمات بانكی روستايی و شهری هر 
كدام جداگانه ضمن بيان ديدگاه ها؛ 
سؤال ها و مشكل های خود را مطرح 

نمودند.
بخشنامه های  ابالغ  ضمن  ادامه  در 
مرتبط ؛ كالس های آموزشی تخصصی  
جهت كارگزاران روستايی و مسئوالن 

دفترهای شهری برگزار شد.

همایش بزرگ دفترهای خدمات بانکي شهري  و روستایي پست بانك استان اصفهان برگزار شد

روابطعموميپستبانكاستاناصفهان

صباغي مدیر شعب پست بانك استان اصفهان :

 رضایتي مدیرکل پست استان اصفهان :

خردمند مجري طرح دفتر  ICT  روستایي استان اصفهان: صباغي مدیر شعب پست بانك استان اصفهان :

رضایي معاونت اداره کل دفاتر خدمات بانکي پست بانك ایران:

يكي از خدمات بزرگ نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، ايجاد دفترهای پيشخوان خدمت است 
و پست بانك با حضور پر رنگ خود در اين دفترها؛ كاستي هاي ناشي از عدم حضورشبكه بانكي 
در منطقه های روستايي  را برطرف نموده است و هم اكنون كمتر روستايي را مي توان يافت كه از 

خدمات   ON LINE و سراسري پست بانك بهره مند نباشد.

 كار درجه بندي دفترهای خدمات بانكي در حال انجام است و پس از درجه بندي دفترها با توجه به 
درجه تعيين شده  امتيازهايی واگذار وتفويض اختيارهايی به دفترهای خدمات بانكي پست بانك 

صورت مي گيرد.

با ايجاد خدمت خريد اينترنتي كاال از طريق دفترهای ICT روستايي، سعي داريم روستائيان را وارد 
بازارهاي خريد مجازي  نماييم.

هر ماه در حدود 600 هزار قبض مصرفي از روستائيان استان 
توسط دفترهای خدمات بانكي پست بانك دريافت مي شود.

با ارائه خدمات اساسي توسط پست بانك؛ مخابرات و پست به دفترهای 
ICT روستايي، اين دفترها آماده ارائه خدمات ساير دستگاه ها، 

در روستاها هستند.

با توجه به گستردگي 
پست بانك در کل 
کشور  بيش از 14 
هزار نقطه تماس 
بانکي به هم متصل 
شده اند و این درحالي 
است که کل شعب 
بانك هاي کشور 18 
هزار شعبه است و این 
یکي از بزرگ ترین 
مزیت هاي پست بانك 
نسبت به دیگر 
بانك هاي کشور
مي باشد
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شکستخالدان
برابرتنيسور
فرانسوی

ذوالفقارنسب:

ذوبآهندر
بازیهایدشوارتر
ازفينال،خودرا
نشاندادهاست

حضور
جوادداوریدر
گوانجوقطعی
نيست

 روز س��وم مس��ابقه های بين المللی تني��س فيوچرز با 
شكس��ت شاهين خالدان تنيس��ور اصفهانی برابر نماينده 

كشور فرانسه به پايان رسيد. 
در سومين روز اين مسابقه ها كه در زمين های تنيس مجموعه 
ورزش��ی المپيك كي��ش در حال برگزاری اس��ت، هفت بازی 
انجام شد كه نتيجه های زير به دست آمد: در اولين بازی و در 
جدول اصلی انفرادی كيارش سوری تنيسور كشورمان با نتيجه 
2 بر صفر مغلوب استانيسالو پوپالوسكی اوكراينی با رنكينگ 

جهانی 791 شد. 
ش��اهين خال��دان ديگر ش��ركت كننده كش��ورمان ني��ز دو بر 
 يك از جوليس ماری فرانس��وی )با رنكينگ 937( شكس��ت 

خورد. 
در ديگر بازی های انجام ش��ده  آرتم اس��ميرانواف از كش��ور 
اوكراين، انريك��ه بورزی  از ايتاليا، هنری الكس��ونه از فنالند، 
كوكی ماتس��وناگا از ژاپن و شريف صبری از مصر به ترتيب با 
غلبه بر حريفانی از كشورهای كانادا، بالروس، آفريقای جنوبی، 

رومانی و روسيه پيروز شدند. 

بيژن ذوالفقارنسب كه با سابقه سرمربيگری تيم ذوب آهن، 
ش��ناخت قابل توجهی از اين تيم اصفهانی دارد، با برنامه 
بودن ذوب آهن و ش��ناخت مسئوالن اين تيم از سئونگنام را از 
نقاط مثبت نماين��ده ايران در فينال ليگ قهرمانان آس��يا عنوان 
می كند. ذوالفقارنس��ب پيرامون ش��رايط بازی فينال گفت: اين 
بازی بسيار دشوار است و بازيكنان هر دو تيم از انگيزه بسياری 
برای پيروزی در اين بازی برخوردار هس��تند؛ تيم كره ای تجربه 
خوبی از مس��ابقه های آسيايی دارد، اما ذوب آهن نيز يك تيم با 
 برنام��ه اس��ت و می توان��د پي��روزی را از آن خ��ود كند. وی 
افزود: هر دو تيم از يكديگر شناخت خوبی دارند و با مشاهده 
فيلم بازی های هم، ش��رايط را آنالي��ز می كنند و به نظر من اگر 
بگوييم دو تيم از يكديگر شناخت ندارند، ساده نگری كرده ايم. 

س��رمربی سابق تيم ذوب آهن ادامه داد: ذوبی ها تجربه خوبی از 
مس��ابقه های آسيايی كسب كرده اند و در بازی های سخت تر از 
اين بازی از نظر ش��رايط روانی، نتيجه قابل قبولی كسب كردند 
و با توجه به اين مس��أله تماش��اگران ژاپنی يا كره ای تأثيری در 

چگونگی عملكرد اين بازيكنان نمی گذارند. 

 مش��كل خ��روج از كش��ور ج��واد داوری مل��ی پوش 
اصفهانی بسكتبال ايران، به احتمال زياد مانع از همراهی 
وی با تيم ملی بسكتبال ايران در رقابت های آسيايی گوانجو 

خواهد شد. 
ج��واد داوری كه در حال گذراندن خدمت س��ربازی اس��ت، 
از ابتدای امس��ال ب��رای همراهی تيم ملی بس��كتبال ايران در 
 رقابت ه��ا و تورنمنت های خارج كش��ور با مش��كل مواجه 

بود.
داوری به دليل مشكل خروج از كشور، اردوهای تداركاتی در 
تركيه و صربس��تان را از دست داد، مشكل خروج او از كشور 
هنوز حل نشده و احتمال دارد كه وی از همراهی كاروان ايران 

در گوانجو باز بماند. 
مش��كل خروج داوری، قطعی ش��دن غيبت ارسالن كاظمی، 
مصدومي��ت حام��د آفاق، صم��د نيكخواه بهرامی و س��امان 
ويس��ی و احتمال غيبت حامد حدادی، كادر فنی و مسئوالن 
تيم بس��كتبال ايران را در آستانه اعزام به گوانجو بسيار نگران 

كرده است.  

دیدگاهخبرها

فوتبال در تاکتيك، پيشرفت 
و توسعه فراوانی یافته است

محمد فرامرزی، مدير سازمان تيم های فوتبال پايه باشگاه 
س��پاهان گفت:  امروزه با مطالعه گزارش ها و آمارهای 
FIFA وAFC و با مش��اهده بازی ه��ای امروزی در 
گوشه و كنار جهان، مشاهده می شود كه ورزش فوتبال 
در وضعيت مطلوبی به س��ر می برد و در سراسر جهان 
توس��عه يافته است. ملت های جوان در فوتبال در حال 
 پيش��رفت هستند و با كشورهای صاحب فوتبال رقابت 

می كنند. 
فوتبال در تاكتيك، پيش��رفت و توس��عه فراوانی يافته، 
بازی س��ريع تر ش��ده اس��ت، تعداد گل ه��ا افزايش 
يافته اند و بازيكنان باهوش بيش از پيش خود را مطرح 

كرده اند. 
چني��ن موردهايی ديدگاه های م��ا را در مورد آمادگی 
بازيكن��ان تقويت می كند، به وي��ژه آموزش های اوليه 
و آم��وزش بازيكنان جوان فوتبال در س��طوح پايه كه 
در س��ال های گذش��ته م��ورد توجه بوده اس��ت، بايد 
در برنامه ه��ای توس��عه از اهميت بيش��تری برخوردار 
باش��د. ما بايد در آموزش، دي��دگاه متحولی را در پيش 
 گيري��م و در همان ح��ال افق ديد خود را هم توس��عه 

دهيم. 
فوتب��ال بايد يك مدرس��ه زندگی به تمام معنی باش��د 
نه فقط در پرورش بازيكن��ان حرفه ای، بلكه به عنوان 
واس��طه ای برای كمك به جوانان تا ش��خصيت كامل 
آن��ان، آگاهی های عموم��ی، فرهن��گ و مهارت های 
تأثيرگ��ذار اجتماع��ی به طور كامل ش��كوفا ش��ود. به 
ط��ور كل��ی ورزش، نقش آموزش��ی مهم��ی در روند 
رش��د و آم��وزش جوانان ب��ازی می كند ك��ه به ويژه 
 در م��ورد فوتب��ال اين مس��أله ب��ه طور كام��ل صدق 

می كند. 
مدرس��ه های حرف��ه ای فوتب��ال، آكادمی ها و س��اير 
مركزهای آموزشی بايد برنامه های آموزشی و پرورشی 
خ��ود را با مفهوم ي��ك آموزش كامل و داش��تن نقش 
آموزش��ی پوش��ش دهند و در همان حال مرحله های 
مختل��ف رش��د و هدف ه��ای آموزش��ی آن را محترم 

بشمارند.
از آنج��ا ك��ه فوتب��ال ك��ودكان آموزش ه��ای پايه و 
آش��نايی جوانان به بازی را از طري��ق انجام بازی ها و 
تمرين های هماهنگ پوش��ش می دهند، حجم زيادی 
از كار توس��عه و آموزش بازيكنان جوان آينده، بايد در 
مرحله ش��كل گيری بدنی آنها يعنی سنين رشد و بلوغ 

صورت گيرد.
 از ط��رف ديگ��ر با نگاهی به چش��م ان��داز AFC در 
م��ورد الزامات و ش��رايط تيم های ش��ركت كننده در 
جام قهرمانی باش��گاه های آسيا و الزام داشتن ليسانس 
باشگاهی FIFA تا س��ال 2013 جهت شركت در اين 
مسابقه ها و برنامه ريزی برای محقق شدن اين موضوع 
در آين��ده ای نزديك، ل��زوم بازنگ��ری در حوزه های 
مختلف باش��گاه ها به ويژه آم��وزش جوانان و فوتبال 

پايه احساس می شود.
 يك��ی از معيارهای م��ورد تأكي��د AFC و هم چنين 
 )A ليس��انس باش��گاهی فيف��ا كه ج��ز الزام��ات  )بند
می باش��د، اج��رای برنام��ه توس��عه جوان��ان و پاي��ه 
در س��طح باش��گاه ها اس��ت. در واق��ع ب��رای آين��ده 
فوتب��ال، داش��تن بازيكنان��ی كه ب��ه حداق��ل رفتار و 
 توانايی ه��ای حرفه ای رس��يده باش��ند اهميت زيادی 

دارد. 
ب��ه همين دليل اس��ت كه فيفا رس��يدگی ب��ه تيم های 
پاي��ه و جوان��ان را بس��يار مه��م می داند ت��ا در آينده 
بازيكنان��ی ب��ا اخالق حرف��ه ای و در ضمن داش��تن 
 توانايی الزم برای باال بردن  س��طح كيفی فوتبال تربيت 

شوند. 
در اج��رای برنام��ه توس��عه جوان��ان و پاي��ه، تدوين 
فلس��فه و هدف های توس��عه س��طوح پايه و جوانان، 
س��ازمان جوان��ان و برنام��ه آم��وزش فوتب��ال ب��رای 
گروه های مختلف س��نی ش��امل مهارت ه��ای بازی، 
 فن��ی، تاكتيكی و جس��مانی جزو مورده��ای ضروری 

هستند. 
از اين رو با توجه به ديدگاه و چشم انداز توسعه پايدار 
بازيكنان در ابعاد مختلف و حفظ و تداوم موفقيت های 
 باش��گاه و ب��ا عناي��ت ب��ه الزام��ات بي��ن الملل��ی در 
چش��م انداز فيفا و AFC جهت اخذ مجوزهای الزم، 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد مباركه سپاهان برنامه 
توس��عه بلند مدت فوتبال و مسير پرورش بازيكن خود 
 را در رده ه��ای پايه و در ابع��اد مختلف تدوين نموده

است.
 اين طرح ش��امل محورهای مختلف از جمله: تعريف 
و تبيين فلس��فه و مس��ير توس��عه و پرورش استعدادها 
در رده ه��ای مختلف، افزايش كيفيت مربيان و س��اير 
عوامل مرتبط، افزايش حض��ور بازيكنان عالقه مند در 
رده های پايه و شناس��ايی بازيكن مستعد، فراهم كردن 
يك س��اختار و الگوی توس��عه روش��ن برای پرورش 
اس��تعدادها  ايجاد ارتباط سازمان يافته بين سطوح پايه،  

نيمه حرفه ای و حرفه ای و.... می باشد.

ذوب آهن با تيم دانشجویان ژاپن 
دیدار می کند

اميد های ایران به دنبال 
دومين پيروزی

شيرزاد: 
مخالفان ما 

افرادی حاشيه ساز هستند

تي��م فوتب��ال ذوب آهن اصفهان پيش از رويارويی با س��ئونگنام 
كره جنوبی در فين��ال ليگ قهرمانان آس��يا، در ديداری تداركاتی 

برابر منتخب دانشجويان ژاپن به ميدان می رود. 
تي��م فوتب��ال ذوب آهن اصفه��ان ك��ه 5 روز زودتر از دي��دار نهايی 
رقابت های ليگ قهرمانان آس��يا به ژاپن سفر كرده است، برای آمادگی 
بيش��تر امروز در ديداری تداركاتی برابر منتخب دانش��جويان ژاپن به 

ميدان می رود. 
بازيكنان تيم ذوب آهن هر روز دو نوبت تمرين آماده سازی را برگزار 
می  كنن��د و كادرفنی اين تيم به خاطر قرار گرفتن بازيكنان در ش��رايط 
مس��ابقه و هم چنين تطابق بيش��تر با محيط، اين بازی تداركاتی را در 

نظر گرفته است. 
هم چني��ن در تيم فوتبال س��ئونگنام ايلهواچونما كره جنوبی )حريف 
ذوب آه��ن اصفه��ان در دي��دار فينال لي��گ قهرمانان(، س��ه بازيكن 
 خارج��ی از كش��ورهای اس��تراليا، كلمبي��ا و مونت��ه نگ��رو حض��ور 

دارند. 
ساس��ا اوگن نوسكی، مدافع 31 ساله پيشين تيم آداليد يونايتد استراليا 
ك��ه در فص��ل 2005 ليگ قهرمانان هم��راه با اين تي��م در فينال ليگ 
 قهرمان��ان حض��ور داش��ت و از بازيكن��ان اصلی خط دف��اع اين تيم

است.
 مائوريس��يو مولينا، هافبك گلزن كلمبيايی كه پيش از اين در تيم های 
س��انتوس برزيل، س��ن لورنزو آرژانتين، العين امارات و س��تاره سرخ 
بلگ��راد بازی كرده اس��ت و دژان رادونچيچ،  مهاجم 27 س��اله مونته 
نگرويی، كه در پارتيزان بلگراد نيز بازی كرده است، پس از طی دوران 
مصدومي��ت طوالنی ج��زو بازيكنان خوب و كليدی اي��ن تيم كره ای 

محسوب می شود. 

تيم اميد ايران در ادامه مس��ابقه های فوتبال بازی های آسيايی امروز 
به ديدار بحرين می رود. برنامه مسابقه های فوتبال بازی های آسيايی 

گوانجو در روز چهارم به شرح زير است: 
گروه A: چين - قرقيزستان 

گروه A: مالزی - ژاپن 
گروه :B ويتنام - تركمنستان 
گروه C: كره جنوبی - اردن 

گروه B: ايران - بحرين 
ملی پوش��ان ايران امروز از ساعت 14:30 به وقت تهران به ديدار بحرين 
خواهند رفت. ايران با پيروزی 4 بر يك خود مقابل تركمستان، اكنون در 
صدر گروه خود قرار دارد و ويتنام نيز با پيروزی 3 بر يك مقابل بحرين 

در رده دوم ايستاده است. 

رئيس هي��أت كونگ فوی اس��تان اصفهان گفت: تا پايان س��ال 
رياس��ت هيأت را بر عهده خواهم داش��ت، پ��س از آن به طور 
 كام��ل در خدم��ت فدراس��يون خواه��م ب��ود. مجتبی ش��يرزاد اظهار 
 داش��ت: از زمان��ی ك��ه مس��ئوليت دبي��ری فدراس��يون را پذيرفت��م 
صحبت هايی را با خدابخش مبنی بر واگذاری مسئوليت هيأت استان 
مطرح كردم و درخواس��تم اين بود كه افرادی را برای قبول اين سمت 

معرفی كنند.
 وی افزود: عملی ش��دن اين اقدام را ب��ه پس از كنگره جهانی تير ماه 
و پاي��ان كليه كارها موكول كرديم اما طبق تصميم های جديد تا پايان 
س��ال در هي��أت خواهم بود و پ��س از آن به طور كام��ل در خدمت 

فدراسيون قرار خواهم گرفت. 
دبير فدراس��يون كونگ فو به مسائل مطرح شده از سوی برخی فعاالن 
ديگر رش��ته های رزم��ی در خصوص ايرانی نب��ودن كونگ فو توآ و 
حمايت فدراس��يون در ثبت اين رش��ته كه هيچ گونه س��ابقه ايرانی و 
اس��المی ندارد گفت: كونگ فو توآ در ايران س��ابقه 40 ساله دارد. ما 
به دنبال وارد ش��دن به مس��ائل حاشيه ای نيس��تيم و هيچ يك از اين 
صحبت ه��ا را نيز نم��ی پذيرم چرا كه می دان��م تمامی صحبت های 

مطرح شده از سوی افراد حاشيه ساز است. 
وی ب��ا بي��ان اينكه در هفته س��ه روز در اختيار هيأت اس��تان هس��تم 
گف��ت: در غياب بن��ده مدح خوان و خانم پوراحم��د به عنوان دبير و 
ناي��ب رئيس، فعاليت ها را ب��ه خوبی انجام می دهن��د. ناتوانی نايب 
رئيس هيأت و بی تجربگی ايش��ان در انجام برخی فعاليت ها را نيز به 

هيچوجه قبول ندارم. 
اف��رادی كه در پی كم رنگ جلوه دادن فعاليت های ما هس��تند بايد به 
اداره كل تربيت بدنی اس��تان مراجعه كنند و به طور مستقيم در گفتگو 
با خدابخش و غيور به اقدام های مثبت انجام ش��ده توسط اين هيأت 

پی ببرند. 
ش��يرزاد ادامه داد: در س��ال هايی كه تمامی رش��ته ها افت محسوس 
داش��ته  اند ما افزايش 3 هزار نفری داش��ته ايم. در س��ال 87، 6740 
نفر كونگ فو كار رس��می در اس��تان داش��ته ايم كه اين آمار در س��ال 
88 ب��ه 10321 نف��ر رس��يده كه اين خود نش��ان دهن��ده نتيجه بخش 
 ب��ودن فعاليت های ما در جذب جوانان و گس��ترش اين رش��ته بوده

 است.

ورزش

 زاینده رود
حمي��د رش��ادی خوانن��ده ترانه 

»س��پاهان قله عش��ق« اين روزها 
به واسطه ترانه زيبايی كه برای 

باش��گاه فوالد مباركه سپاهان 
س��روده اس��ت به محبوب 
هواداران اين باشگاه اصفهانی 
تبديل شده و س��روده اش 
محاف��ل،  از  بس��ياری  در 
خودروهای در حال تردد و 

موبايل های جوانان اصفهانی 
به گوش می رسد و آهنگ وی 

در روزهای اخير به بولوتوث 
بيشتر جوانان شهر تبديل 

است. وی يك  شده 
جش��ن  در  ب��ار 

بزرگ ستارگان 
در  رس��انه 

مردادماه و يك بار نيز 
ورزشگاه  كنس��رت  در 
فوالد ش��هر اين ترانه را 
ب��رای عموم ب��ا حضور 
خود  به اجرا در آورده 
اس��ت ت��ا هم��گان از 

ش��نيدن يك ترانه انرژيك لذت ببرند. 
وی در مورد ترانه اش می گويد: آهنگ 
قله عش��ق ترانه ای است 
با ش��عر استاد حسين 
همامی و تنظيم ميالد 
ترابی اس��ت و ما 
در ايام��ی كه تيم 
فوتبال سپاهان و 
تيم های  از  برخی 
ورزشی سپاهان در 
قهرمان  اخير  فصل 
ايران ش��ده بودند 
ب��ر  و 

بام ميهن ايستاده بودند، توانستيم آن را  
آماده كنيم و اي��ن آهنگ را به هواداران 
دوس��ت داش��تنی و متعصب س��پاهان 

تقديم نماييم.
حميد رشادی  اضافه می كند: اين ترانه 
به گونه ای س��اخته و پرداخته شده كه 
هواداران سپاهان بتوانند آن را در ورزشگاه 
ب��ا هم بخوانند و  همراه با اجرای ترانه، 
هم خوانی داشته باشند. به هر حال من 
و حسين همامی از هواداران هميشگی 
س��پاهان بوده و هستيم و با اين باشگاه 
كهن زندگی كرده ايم، با پيروزی هايش 
خوشحال و شاد بوده ايم و هرگاه هم كه 
سپاهان در رقابتی ناكام بوده تا روزهای 
 بع��د از ناكامی حس��ابی حالمان گرفته 

می شد.
 البته اين ويژگی همه هواداران سپاهان 
است ولی می خواهم بگويم كه در كنار 
هم��ه ترانه هايی كه تاكنون س��روده ام 
آهنگ قله عش��ق لذت ديگ��ری برايم 
داش��ته اس��ت، زيرا اين ترانه را با تمام 
وجود و عشق ساختم و به هواداران زرد 
ايران كه تعصب و وفاداری شان زبانزد 

خاص و عام است تقديم نمودم.
 رش��ادی در م����ورد س��اير آث��ارش 
گفت: تاكنون ترانه های زيادی را ساخته 
و در اجراهای متعددی كه در شهر های 
مختلف داش��ته ام به اج��را در آورده ام 
اما فكر می كنم مجموعه ای از بهترين 
 آثارم تا روزهای آينده در كاس��تی به نام 
»هفت سنگ« به بازار می آيد كه اميدوارم 

مورد توجه مردم قرار گيرد. ضمن اينكه 
يك تران��ه خاص ني��ز س��روده ام كه 
می خواهم در ي��ك موقعيت ويژه  آن 
را به طيفی كه همه ما مديونشان هستيم 
تقدي��م نماي��م و اجازه دهي��د در حال 

حاضر در مورد آن صحبت نكنم.
 در م��ورد بح��ث فوتبال فق��ط و فقط 
برای س��پاهان خوانده ام و باز هم برای 
اين محبوب م��ردم اصفهان می خوانم. 
يك ترانه ديگر برای زردهای ايرانی در 
دس��تور كار دارم كه از خدا می خواهم 
با قهرمانی س��پاهان در لي��گ قهرمانان 
 آس��يا 2011 از اي��ن تران��ه رونماي��ی 

كنم.
 اغراق نكرده ام اگر بگويم كه بسياری 
از شادی ها و غم های مردم اصفهان به 
كاميابی ها و ناكامی های س��پاهان گره 

خورده است. 
دوست دارم سپاهان تا ابد در اوج باشد 
و من هم برای اين عشق مردم اصفهان 
بخوانم. كاس��ت هفت س��نگ آغازی 
است برای حضور دايمی من در دنيای 
موس��يقی. اميدوارم با استقبال مخاطبان 
به خص��وص مردم اصفهان اين حضور 

طوالنی مدت و هميشگی باشد.
سخنان پايانی حميد رشادی: از روزنامه 
خواندنی شما سپاس��گزارم و اميدوارم 
بتوانيد در راه توسعه فرهنگی رسانه ای 
اصفهان موفق باشيد. از همه كسانی كه 
در راه موفقي��ت هميار و پش��تيبان من 

بوده اند سپاسگزارم. 

پژمان سلطانی 

س��رمربی تيم فوتس��ال امي��د ايران در 
 م��ورد ب��ازی با في��روز صف��ه اصفهان 
گفت: مسابقه بسيار خوب و هدفمندی 
برای تيم اميد ايران بود كه از سوی دو 

تيم متعادل دنبال شد. 
ژوران دي��رو ادام��ه داد: از تي��م اصلی 
10 بازيك��ن را ب��ه همراه نداش��تيم و 
بيش��تر بازيكنان زير 21 سال هستند در 
صورتی كه تي��م اميد بايد بازيكنان زير 

23 سال داشته باشد. 
مس��ابقه های  بيش��تر  اف��زود:  وی 
از  را  كش��ور  فوتس��ال  برت��ر  لي��گ 
بازيكنان  نزدي��ك تماش��ا می كن��م و 

 مس��تعد را ب��ه تي��م دع��وت خواه��م 
كرد. 

و  يوس��فی  حميدرض��ا   بازی ه��ای 
محمد زارع را از فيروز صفه ديده بودم 
و اي��ن دو ني��ز می توانن��د در تيم اميد 

جايی داشته باشند. 
 س��رمربی تي��م مل��ی امي��د در م��ورد 
مهم ترين مس��ابقه ای كه اميد در پيش 
دارد افزود: در سال 2011 مسابقه های 
فوتس��ال قط��ر را پي��ش رو داريم كه 
باي��د بچه ها را در آمادگ��ی كامل نگه 
داريم، اما بايد اين را بگويم كه بچه ها 
از نظ��ر بدنی آم��اده نيس��تند و مربيان 
 تيم ه��ا باي��د روی ب��دن بچه ه��ا كار 

كنند.

 زاینده رود
س��رمربی تي��م فوتس��ال في��روز 
صف��ه اصفه��ان، پ��س از ب��رد 4 بر 3 
مقابل امي��د ايران اظهار داش��ت: بازی 
 خيل��ی زيب��ا و قش��نگی از آب درآمد. 
 انگي��زه تي��م م��ا ف��وق الع��اده ب��اال 

بود. 
عليرض��ا افض��ل ادامه داد: چون س��ن 
بچه ه��ای م��ا ش��رايط تي��م امي��د را 
داش��ت، مقاب��ل مرب��ی امي��د از جان 
و دل ب��ازی كردن��د و بيش��تر دقاي��ق 
 توپ و مي��دان در اختي��ار فيروز صفه 

بود. 

وی اف��زود: تيم ما از هر نظر شايس��ته 
آن اس��ت كه يك��ی از رتبه ه��ای اول 
ت��ا س��وم را كس��ب كن��د، ام��ا هنوز 
كام��ل  خودب��اوری  ب��ه  بازيكنان��م 
ب��ه  موقعيت ه��ای  از  و  نرس��يدند 
 دس��ت آمده به بهترين ش��كل استفاده 

نمی كنند. 
وی اضافه ك��رد: بازی با تي��م اميد در 
غي��اب چن��د بازيك��ن اصل��ی، تجربه 
مناسبی برای بازيكنان جوان تيم ما بود 
و ب��ا بازی خوب خود نش��ان دادند كه 
شايس��ته حضور در تيم اميد كشورمان 

هستند.

اینجا دیگر قدم آخر است، 

ذوب آهن این همه سال کجا بودی؟ 

ذوب آهن یك 
اصفهان هوادار

 دارد و با قهرمانی 
در آسيا شاید 

یك ایران 
هوادار پيدا کند

مسعود سعيدی 

زمانی ك��ه نام تيم ه��ای بنيادكار 
ازبكس��تان، االتحاد عربس��تان و 
الوحده امارات در كنار نام نماينده 
ايران از دست مسئوالن كنفدراسيون فوتبال 
آسيا بيرون آمد، حتی ما اصفهانی ها هم باور 
نمی كرديم كه اين تيم بی حاشيه بتواند تا 
فينال مسابقه ها دوام بياورد. آن زمان كه 
شاگردان ابراهيم زاده خود را برای دومين 
حضور ذوب آهن در مس��ابقه های ليگ 
قهرمانان آسيا آماده می كردند، حتی باور 
نمی كرديم ذوب آهنی كه در دومين دوره 
مس��ابقه های ليگ قهرمانان آسيا توسط 
بنيادكار حذف ش��ده، بتوان��د با پيروزی 
مقابل اين تيم به عنوان صدرنشين راهی 

دور حذفی شود. 
حتی لوكا بوناچي��چ، زمانی كه 
سيگار برگ خود را به ابراهيم زاده 
داد، هي��چ گاه نمی دانس��ت ك��ه 
ش��اگردش با حذف م��س كرمان تحت 
هداي��ت او، مرحله حذفی ليگ قهرمانان 
آسيا را نيز پشت سر بگذارد و به جمع 8 
تيم برسد تا در آنجا با حذف تيم كره ای، 
الهالل را پيش روی خود ببيند. لوكا بعدها 
و پ��س از پيروزی قدرتمن��د ذوب آهن 
مقابل 68 هزار تماشاگر عربستانی، برای 
ابراهيم زاده پيغام داد كه سيگار برگش را 
روش��ن كند چرا ك��ه آن زمان ديگر همه 

باور كرده بودند كه تيم بی حاشيه می تواند 
تيم پر افتخار ك��ره ای را مغلوب كرده و 
پ��س از اين همه م��دت قهرمانی را ازآن 

خود كند. 
همه افتخارات مال اصفهانی هاست؛ 
در 8 دوره مس��ابقه ه��ای لي��گ 
قهرمان��ان آس��يا تهرانی ها حتی 
خ��واب فين��ال را ه��م نديده ان��د؛ اي��ن 

س��رخابی ها را با آس��يا چه 
دارن��د،  درب��ی  آنه��ا  كار؟ 
آزادی دارند، ه��وادار دارند، 
روزنام��ه دارن��د و خبربيار، 
تهرانی ها حاش��يه دارند و از 
همه مهم تر آنها حامی دارند؛ 
حال با اين همه امكانات مگر 
فرقی هم می كند كه تيم های 
تهرانی حتی رنگ فينال ليگ 
قهرمانان آس��يا را به چش��م 

خود نديده اند؟ 
اگ��رچ�����ه در روزه��ای 
گذش��ته و پ��س از 

صعود تيم اصفهانی به فينال آسيا، 
بی مهری های بس��ياری از سوی 
پايتخت نش��ينان متوجه نماينده ايران شده 
اس��ت، اما ذوب آهن يك اصفهان هوادار 
دارد و با قهرمانی در آسيا شايد يك ايران 
هوادار پي��دا كند، مگر وقتی جام قهرمانی 
آس��يا بر روی دستان شاگردان ابراهيم زاده 
قرار گيرد، ديگر رسانه ها می توانند آفسايد 

داربی 69 يا مس��ائل بی اهمي��ت ديگر را 
مهم جلوه دهن��د؟ ذوب آهن گروه مرگ 
و تيم های پرافتخار پوهانگ اس��تيلرز كره 
جنوبی را كنار زد و هم اكنون در يك قدمی 
مسابقه های جام باش��گاه های جهان قرار 
دارد ت��ا بار ديگر و اين بار برای چهارمين 
بار شايس��تگی خ��ود را ثابت كن��د و به 
همگان بفهماند كه هنوز فوتبال اصفهان با 
ديگر استان های كشور فاصله 

چند پله ای دارد. 
تي��م اصفهانی در ش��رايطی 
ق��دم به مس��ابقه های ليگ 
آس��يا  قهرمان��ان 
گذاشت كه به نظر 
می رس��يد شرقی ها 
فوتب��ال اي��ران را فرام��وش 
كرده ان��د و ديگ��ر آن آقايی 
س��ال های اخير فوتبال ايران 
در آس��يا معنی ن��دارد؛ حتی 
نتيج��ه تي��م ملی اي��ران در 
مس��ابقه های انتخاب��ی جام 
جهانی و حاش��يه های اتفاق افتاده در آن 
زمان، هم چنين قهرمان نشدن تيم ملی در 
مسابقه های غرب آسيا در كنار حذف تيم 
ملی نوجوانان، بسياری را به آينده فوتبال 
كشور بدبين كرد و باعث شد كارشناسان 
آينده فوتبال ايران را رو به قهقرا بخوانند. 
ذوب آهن آمد تا تعصب مرده فوتبال ايران 
را زنده كند و جور تيم ملی و فدراسيونی 

را بكش��د كه يك م��اه مانده به مس��ابقه 
جام ملت ه��ا، بر س��ر بركناری س��رمربی 
تيم مل��ی اش اختالف دارن��د و نمی دانند 

می خواهند چه كار كنند. 
ابراهي��م زاده در حالی هم��راه با خيابانی، 
قدم به خاک ژاپن گذاش��ت كه گزارشگر 
احساس��اتی ش��بكه س��ه، هفته 
گذش��ته از خجالت منصورخان 
درآم��ده و حس��ابی به س��ابقه 
فوتبال��ی ابراهي��م زاده اي��راد گرفته بود. 
شاگردان ابراهيم زاده راهی فينال شدند تا 
به همين خيابانی و همكارانش ثابت كنند 
كه ديگر نمی توانند تيم های تهرانی را در 
گزارش بازی فينال مطرح نمايند چرا كه 
در فينال ديگر اس��تقالل و پرسپوليس��ی 
وجود ندارد كه بخواهند مدام فوتبال آنها 

را توی سر تيم اصفهانی بزنند. 
همه چيز برای رس��يدن به قهرمانی حاضر 
است و شاگردان منصورخان در يك قدمی 
جام زرين قهرمانی آس��يا ق��رار دارند؛ در 
صورت پيروزی ذوبی ها، قهرمانی 
ايران پس از 19 سال در حالی به 
دس��ت نماينده اصفهانی حاصل 
می شود كه پايتخت نشينان هنوز نتوانسته اند 
در 8 دوره اخير مسابقه های ليگ قهرمانان 
آسيا، حتی به فينال راه پيدا كنند! فينالی كه 
با وجود هزينه های بسيار، رنگ خود را به 
تيم های پايتخت نشان نداده و سرخابی ها را 

به جمع تيم های پايانی راه نداده است.

حميد رشادی : 
باز هم به عشق سپاهان  می خوانم

غیرمنتظره

عليرضا افضل: ژوران ديرو؛ بازی متعادلی بود
انگيزه بچه ها باال بود
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فريبا وفی از معدود نويس��ندگان زنی اس��ت كه طی 
س��ال های اخير توانس��ته ب��ا پرداختن به مس��ائل و 
معضل های اجتماعی در خانواده ها و قشرهای مختلف 
جامعه، نظر مخاطبان و منتقدان را به خود جلب كند. 
در قالب داستان های وی زن ها؛ شخصيت كليدی را 
به خود اختصاص داده اند و از اين حيث مؤلف سعی 
می كند زمانه خ��ود را از دريچه نگاهی زنانه واكاوی 
كند. هم چنين انتقاد به مشكل هايی كه به صورت ويژه 
جامعه زن ايرانی با آن ها دست به گريبان است، ازجمله 
بارزه های مشترک در آثار اين نويسنده است. وفی كه 
طی س��ال های اخير چندان به مصاحبه با رسانه ها و 
مطبوعات تن نداده اس��ت، در گفتگو با ايلنا در مورد 
آخرين اثرش افزود: حدود سه ماه پيش آخرين رمانم 
با نام »ماه كامل می شود« را به پايان رساندم و انتشار آن 
را به نشر مركز سپردم. وی گفت: در اين رمان كه 110 
صفحه است، بازهم مانند كارهای قبلی ام، راوی يك 
زن است و در طول داستان مسائل و معضل های جامعه 

از دريچه نگاه اين زن، درک و روايت می ش��وند. اين 
نويسنده اگرچه از اوضاع و شرايط اين رمان در ارشاد 
ابراز بی اطالعی می كند اما می گويد: اميدوارم دست 
آخر اين رمان نظر مميزان كتاب را جلب كند تا در سال 

جاری امكان چاپ آن فراهم شود.
وفی هم چنين در مورد ديگر كتابش گفت: هم چنين 
مدتی قبل مجموعه داس��تانی را با ن��ام »همه افق« به 
انتشارات چشمه داده ام و درحال حاضر اين كتاب نيز 

برای اخذ مجوز در ارشاد به سر می برد.
وی در پاسخ به اين سئوال كه چرا از مصاحبه سر باز 
می زند، گفت: از مدت ها پيش)ش��ايد 10 سال قبل( 
تصمي��م گرفتم از مصاحبه با مطبوع��ات پرهيز كنم. 
اين تصميم يك دليل درونی در من دارد كه ش��خصی 
 است. اما به طور كلی ترجيح داده ام حرف هايم را در
 داس��تان هايم بزنم. وفی كه كمت��ر در محافل ادبی و 
اجتماعی حاضر می ش��ود، ادام��ه داد: به اعتقاد ما در 
زمان فعلی، فقط بايد نوش��ت. نمی دانم اين موقعيت 

تا چه زمانی برای من ادامه خواهد داشت، اما شايد در 
آينده شرايط متفاوتی ايجاد شود و من رويكرد خود را 
تغيير دهم. تاكنون رمان های »پرنده من«1381»ترالن« 
1382، »رويای تبت« از نش��ر مركز 1384 و »رازی در 
كوچه ها«1386 از نشر مركز و مجموعه داستان های 
»در عمق صحنه« از نشر چشمه 1386 و »حتی وقتی 
می خنديم« از نشر مركز 1387 به چاپ رسيده است. 
گفتنی است: نخستين رمان او »پرنده من« مورد استقبال 
منتقدان قرار گرفت. اين كتاب برنده بهترين رمان سال 
1381، جايزه سومين دوره هوشنگ گلشيری و جايزه 
دومين دوره جايزه ادبی يلدا شده است و از سوی بنياد 
جايزه ادبی مهرگان و جايزه ادبی اصفهان مورد تقدير 

قرار گرفته است. 
رمان سوم او»رويای تبت« نيز چندين جايزه از جمله 
جايزه بهترين رمان هوشنگ گلشيری و مهرگان ادب 
 را درياف��ت ك��رد و تا س��ال 1386 به چ��اپ چهارم 

رسيد.

فریبا وفی:
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امام صادق)ع(:
کسی که زیاد با دنيا گره 
خورده باشد، حسرت و 
اندوهش هنگام جدائی از 
آن زیادتر خواهد بود.

زاینده رود
كه  رسانی  خدمت  جهاد  نمايشگاه 
دومين ماه شروع به كار خود را می گذراند؛ 
وظايف  و  دستاوردها  از  خالقی  نمايش 
در  كه  است  اصفهان  خدمتگزار  شهرداری 
پناه  تدبر و در  با توكل و  اخير  هشت سال 
»هشت  شعار  با  و  مقدس  دفاع  مديريت 
سال دفاع مقدس، هشت سال جهاد خدمت 
رسانی« توانسته است به دستاوردهای بزرگی 
در سايه تالش شبانه روزی و خستگی ناپذير 
يابد.  دست  اصفهان  شهری  اليق  مديران 
در  سعی  غرفه  به  غرفه  نمايشگاه  اين  در 
 معرفی قسمت ها و سازمان های مختلف و 
شفاف سازی عملكرد آنها داريم كه در اين 
راستا در هفته های گذشته بخشی از خدمات 
را  مختلف  حوزه های  در  شهرداری  فراگير 
امر  در  اصفهان  شهرداری  نموديم.  معرفی 
رانی  تاكسی  ناوگان  و  شهری  نقل  و  حمل 
با بهره گيری از فرمايش مقام معظم رهبری 
مبنی بر اينكه توقع اين است كه با همت و 
كردن  برطرف  برای  جدی  عزم  با  و  تالش 
دستگاه ها  ميان  اجتماعی  ناهماهنگی های 
و سازمان های مربوط، گره مشكل هايی از 
جمله حمل و نقل و ترافيك گشوده و زمينه 
عرصه  به  قدم  شود؛  فراهم  مردم  آسايش 
خدمت رسانی در حمل و نقل شهری نموده 
و برای كشف توفيق در اين امر كافی است 
ناوگان فعلی را با مراجعه به نمايشگاه جهاد 
خدمت رسانی با اسناد و ناوگان ها و آمار به 

جا مانده از قبل مقايسه كنيم.
تاکسی ها کی به اصفهان آمدند

 1319 سال  در  نقل(  و  )حمل  نواقلی  اداره 
توسط سيد  بلديه  در  و  اصفهان  در  شمسی 
يا شريف  همايون  به شريف  ملقب  محمود 
به  بنا  صغير  مشروطه  دوران  در  هاشمی 
تأسيس  منشی  خان  نصراله  ميرزا  سفارش 

گرديد.
اولين تاكسی های اصفهان از نوع فيات بود 
كه در مسير دروازه تهران )گمرک سابق( تا 
آنها  كرايه  و  می كردند  كار  دولت  دروازه 
سازمان  بود.  ريال   5 فقط  انتها  تا  ابتدا  از 
اصفهان  رانی  تاكسی  بر  نظارت  و  مديريت 

در  و   1376 سال  مرداد  در 
اجرای قانون الحاق يك تبصره 
به ماده واحده قانون تمركز امور 
مربوط به تاكسی رانی به عنوان 
زي����ر  مجموعه های  از  يكی 
ت�����أسيس  شه��رداری   نظر 

شد.
 54 ماده  اساس  بر  سازمان  اين 
بند  و  شهرداری  قانون   84 و 
تشكيالت  قانون   71 ماده   15
شورای  انتخابات  و  وظايف 
انتخاب  و  كشور  اسالمی 
 75/3/1 مصوبه  شهرداران 
دارای  و  است  گرديده  تأسيس 
وظايف  و  هدف ها  موضوع، 
تصدی و مديريت بر كليه امور 
به تاكسی رانی و حمل  مربوط 
نقل عمومی مسافر در درون  و 
شهر اصفهان و حومه می باشد.

و  مأموریت  انداز،  چشم 
هدف های کالن سازمان

سامانه  از  است  عبارت  سازمان  انداز  چشم 
در  و  اقتصادی  سريع،  ايمن،  نقل  و  حمل 
سامانه های  ساير  با  هماهنگ  و  دسترس 
خدمات  ارائه  با  شهری  درون  نقل  و  حمل 
نيازهای  تأمين  برای  كارا  و  عادالنه  متوازن، 

متنوع و متفاوت همشهريان.
آمده  نيز  سازمان  مأموريت  بيانيه   در 
اداره  هدف  با  رانی  تاكسی  سازمان  است: 
و  برداری  بهره  رانی،  تاكسی  امور  مناسب 
متناسب  مسافر  نقل  و  ناوگان حمل  توسعه 
عمومی  نيازمندی های  و  احتياج ها  با 
بهترين  ارائه  با  و  می نمايد  فعاليت  اصفهان 
بستر  ايجاد  طريق  از  دهی  سرويس  روش 
شهری،  درون  مسافرت  جذب  مناسب 
موجب افزايش اطمينان و دسترسی آسان به 
و  سامانه های حمل  ساير  به  نسبت  تاكسی 
نيز  نقل می گردد. هدف های كالن سازمان 
افزايش نقش سياست گذاری و  از:  عبارتند 
ارتقای مستمر سامانه تاكسی رانی،  نظارت، 
اجرايی،  و  اداری  تشكيالت  عملكرد  بهبود 
افزايش  برای  برتر  و  متمايز  خدمات  ارائه 

رضايت مسافران.
خدمات مهم سازمان مدیریت و نظارت 

بر تاکسی رانی شهرداری اصفهان
ساماندهی  و  نظارت  كنترل،  مديريت،   
حمل و نقل عمومی مسافر شهر و حومه با 

تاكسی
 ارتقای مداوم نرم افزاری و سخت افزاری 
سامانه تاكسی رانی متناسب با بافت جمعيت 

و نيازهای شهر 
 پياده سازی و اجرای ساز و كارهای حمل 
و نقل عمومی با تاكسی، متناسب با تقاضای 

سفر
برای  رفاهی  و  خدماتی  امكانات  تأمين   

اشخاص حقيقی و حقوقی تحت نظارت
بخش  گسترده  مشاركت  و  همكاری   
و  اجرايی  بازوی  عنوان  به  خصوصی، 
ساير  با  هماهنگی  و  سو  يك  از  عملياتی 
به ويژه ديگر  نهادها و سازمان های شهری 

سامانه های حمل و نقل
 استفاده از فناوری ها و تجهيزات پيشرفته 
با  گوناگون  خدمات  ارائه  برای  دنيا  روز 
امين،  رانان  تاكسی  و  كاركنان  همراهی 

خشنود و متعهد
تا   82 سال  از  عملکردها  ترین  مهم 

سال 88
 احداث و بهره برداری از ساختمان 
حال  رفاه  منظور  به  سازمان:  اداری 
اداری  پرسنل، ساختمان  و  ناوگان  رانندگان 
سازمان در زمينی به مساحت 6248 مترمربع 
با حدود 2500 مترمربع ساخت در مدت 18 
در  و  احداث  ريال  ميليارد   13 هزينه  و  ماه 
سوم خرداد سال 87 مصادف با سالروز فتح 

خرمشهر به بهره برداری رسيد.
به  فرسوده:  تاکسی های  تعویض   
منظور نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل 
سازمان  اين  شهری،  مبلمان  زيباسازی  و 
جهت  الزم  بستر  ايجاد  و  پيگيری  ضمن 
ناوگان  در  فرسوده  تاكسی های  تبديل 
با  و  جديد  خودروهای  با  رانی  تاكسی 
از  بيشتر، حدود 90 درصد  رفاهی  امكانات 
تاكسی های فرسوده را از رده خارج ساخته 
نموده  جايگزين  را  جديد  تاكسی های  و 

است.
مسافربر  خودروهای  ساماندهی   

بر  سازمان  اين  شخصی: 
دستورالعمل های  اساس 
شناسايی  ستاد  از  صادره 
مسافربرهای  ساماندهی  و 
 13 )تبصره  شخصی 
به  نسبت  كشور(  وزارت 
مالكان  پرونده های  تكميل 
مسافربر  خودروهای 
شخصی و تعويض رنگ و 
تبديل خودروهای  و  پالک 
اقدام  و  شناسايی  فرسوده 

نموده است.
به  ناوگان  تجهيز   
پشرفته  دستگاه های 
منظور  به  متر(:  )تاکسی 
و  مسافران  حال  رعايت 
از  استفاده  و  رانان  تاكسی 
پيشرفت��ه ت��رين تجهيزات 
روز سازمان تاكسی رانی با 
انجام مذاكره با شركت های 
سازنده و وارد كننده تاكسی متر و مشورت 
و انجام آزمايش روی كاربری های مختلف 
تاكسی و كسب نظر كارشناسان مربوط، اقدام 
فاز  در  متر  تاكسی  تهيه 2 هزار  و  به خريد 
تاكسی های فرودگاه، بی سيم  اول نموده و 
كه  شدند  دستگاه  اين  به  مجهز  پايانه ها  و 
و  راننده  هم  شده  اخذ  نظرسنجی های  در 
لحاظ  به  متر  تاكسی  كاركرد  از  مسافر  هم 
نمودن  منسوخ  و  كرايه  واقعی  ميزان  تعيين 
را  خود  رضايت  گذشته  سنتی  روش های 

اعالم نمودند. 
هم چنين در ارتباط با نصب GPS و سيستم 
نرم افزار اطالعاتی و مديريتی و كارت خوان 
با مانيتور  اينگونه تاكسی ها كه همراه  روی 
و پرينتر می باشد، تحقيق هايی به عمل آمده 
از  قسمتی  تجهيز  در  سعی  سازمان  و  است 

ناوگان به اين امكانات دارد.
واحد   116 احداث  کار  به  آغاز   
تاکسی  و  داران  تاکسی  مسکونی 

رانان اصفهان در مسکن مهر: 
رانی  تاكسی  رانندگان  حال  رفاه  منظور  به 
تعاونی  همكاری  با  و  تاكسی ها  مالكين  و 

مسكن مهر سازمان، اين واحدها در زمينی به 
مساحت حدود 6500 مترمربع و با زيربنای 
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فوالد شهر با هزينه ای افزون بر 15 ميليارد 
حال  در  كه  است  شده  كار  به  آغاز  ريال 
حاضر 70 درصد از عمليات سفت كاری آن 
اجرا و پيش بينی می شود تا پايان شش ماهه 

اول سال آينده واگذار شود.
اندازی  راه  و  کار  به  شروع   
شرکت های تعاونی حمل ونقل درون 

شهری 
و  كمی  سطح  بردن  باال  جهت  سازمان  اين 
و  رانی  تاكسی  ناوگان  دهی  سرويس  كيفی 
مفاد  اجرای  در  رانندگان  توانمندی  افزايش 
به  امور  واگذاری  و  اساسی  قانون   44 اصل 
بخش خصوصی در جهت مديريت و نظارت 
بيشتر سازمان و در چارچوب ماده 9 قانون 
نقل  و  حمل  مديريت  نامه  آيين  و  توسعه 
شركت های  تشكيل  به  اقدام  مسافر،  و  بار 
نموده  شهری  درون  نقل  و  حمل  تعاونی 
رانندگان  از  زيادی  جمع  تاكنون  كه  است 
سهامداری  و  عضويت  به  تاكسی ها  انواع 

شركت درآمده اند.
سایر فعاليت ها و عملکردهای سازمان 

مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی 
 آموزش هدفمند و علمی بيش از 38 هزار 

راننده طی سال های 82 تا 88
رانندگان  كليه  به  سالمت  كارت  ارائه   

تاكسی 
با  مسافر  نقل  و  بردن ضريب حمل  باال   

تاكسی 
 واگذاری سهام عدالت به رانندگان

سيرک،  سينما،  بليت های  توزيع  و  تهيه   
با  غيره  و  استخر  بادی،  پارک  شهربازی، 

تخفيف برای پرسنل تاكسی رانان 
 برگزاری همايش های علمی و فرهنگی 
مثل تجليل از بانوان نمونه ناوگان، بسيجيان، 

ايثارگران و فرزندان ممتاز و...
مشتری  دهی  نوبت  سيستم  اندازی  راه   

جهت تسريع امور
 راه اندازی دستگاه PoS جهت پرداخت 

عوارض

سيری در عملکردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان )قسمت هفدهم(

جهاد خدمت رسانی در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی 

زاینده رود
س��حرخيز در گفتگوی اختصاصی با 
زاين��ده رود تصريح كرد: هر كتاب درس��ی 
كه نوش��ته می شود ابتدا تحت آزمايش قرار 
می گيرد و بعد از آنكه نتيجه گرفتند آن را به 

طور وسيع ارائه می كنند.
طی گفتگويی كه با دبي��ران و دانش آموزان 
دبيرستانی سطح ش��هر اصفهان داشتيم آنها 
اذعان داشتند كه برخی كتاب ها درست نوشته 
نشده است. به عنوان مثال دانش آموزان سال 
سوم رشته رياضی نس��بت به كتاب درسی 
حسابان اعتراض داش��تند آنها می گفتند كه 
درک اين درس بسيار سخت است و مفهوم 
واقعی آن را متوجه نمی شويم. بعد از شنيدن 
حرف های اين دانش آموزان با خود فكر كردم 
اين كه آنها درس را به درستی ياد نمی گيرند 
دليل بر نامفهوم بودن كتاب نيست، البد آنها 
به درس��تی مطالب را نمی خوانن��د و تكرار 
نمی كنند. به سراغ دبيران اين درس رفتم. آنها 
می گفتند: شايد برخی از دانش آموزان درس 
را نخوانند و برای يادگيری اين درس تالش 
نكنند و به همين خاطر اما به طور تقريبی همه 
دان��ش آموزان از درک اين كتاب عاجزند. به 
بيان ديگر اگر دانش آموزی خودش بخواهد 
روز قب��ل از درس دادن م��روری بر مطالب 
درس آينده داشته باشد نمی تواند گوشه ای از 

مطالب را درک كند. آنها می گفتند: يك معلم 
بايد چند س��اعت از روز قب��ل از تدريس را 
وقف اين كتاب كند، البته اين اشكالی ندارد و 
بايد اينگونه باشد، ولی هنگامی كه با استفاده از 
تجربه قبلی و مطالعه عميق كتاب و گذراندن 
دوره های آموزش��ی اين درس را روز بعد به 
دانش آموزان يك كالس ارائه می دهيم و آنها 
چه از قوی تا ضعيف مطلب را به سختی يا 
به هيچوجه ياد نمی گيرند؛ كمی جای سئوال 
دارد و اين مش��كل تنها يك مدرسه يا يك 
كالس نيس��ت بلكه مشكل همه است. البته 
مشكل آنها كتاب حسابان نيست بلكه كتاب 

رياضی س��ال دوم هم بسيار نامفهوم است. 
وقت��ی دانش آموزی از س��ال دوم به س��وم 
می آيد و مطالب اولي��ه و پايه رياضی را بلد 
 نيست كمی جای تعجب دارد. در واقع  اين 
دانش آموزان چگونه می خواهند امتحان های 

نهايی امسال را پشت سر بگذارند. 
دبيران هم چنين تصريح كردند: امسال نتيجه 
خوبی برای امتحان نهايی درس حسابان سال 

سوم پيش بينی نمی كنيم.
بعد از ش��نيدن اين حرف ها به دنبال كسب 
اط��الع از وزارتخانه بودم كه خوش��بختانه 
توانس��تم با يكی از معاونان وزير آموزش و 

پرورش در اين باره صحبت كنم.
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پرورش در پاسخ به اين سئوال كه چرا كتاب 
رياضی سال دوم و سوم اين قدر بد و نامفهوم 
نوشته ش��ده است گفت:  اعتراض ها فقط به 
كتاب های رياضی سال دوم و حسابان محدود 
نمی شود، بلكه در تهران و برخی منطقه های 
كشور در مورد كتاب سال اول هم اعتراض 
داش��تيم اما در پاسخ به همه اين موردها بايد 
بگويم: هر كتاب درس��ی كه نوشته می شود 
ابتدا بررسی و توس��ط نمونه ای از دبيران و 
مؤلفان م��ورد تأييد قرار می گيرد و س��پس 

توزيع می شود.
س��حرخيز افزود: دبيرانی ك��ه به كتاب های 
جديد دبيرستان اعتراض دارند در واقع با نگاه 
محض به اين كتاب می نگرند اما اين كتاب ها 

با رويكرد كاربردی نوشته شده است.
وی ضمن تأكيد بر آموزش بيشتر دبيران جهت 
كتاب های جديد كه بيشتر گرايش كاربردی 
دارند تصريح كرد:  بايد خطاب به افرادی كه 
ادعا می كنند امسال نتيجه امتحان های نهايی 
مطلوب نخواهد ش��د بگويم كه امكان دارد 
نتيجه خوبی عايد نشود ولی نتيجه بد دليل 
بر بد نوشته شدن كتاب نيست، به بيان ديگر 
نتيجه نامطلوب امتحان نهايی مالک نامفهوم 

بودن كتاب نيست.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

نتیجه بد، دلیل بر بد نوشته شدن کتاب درسي نیست
استاد علی اكبر صادقی، چهره ماندگار همايش 
هفتم در زمينه هنرهای تجسمی گفت:  معرفی 
شخصيت ها و هنرمندان دركشور بايد تداوم 

داشته باشد. 
ب��ه گ��زارش ايلنا از س��تاد خبری هش��تمين 
هماي��ش چهره های ماندگار، اس��تاد علی اكبر 
صادقی)چه��ره مان��دگار هماي��ش هفتم( در 
زمينه هنرهای تجسمی با مثبت ارزيابی كردن 
برگزاری همايش چهره ه��ای ماندگار گفت: 
معرفی چهره های ماندگار طی سال های اخير، 
كار بس��يار خوبی بوده و نوعی تشويق برای 
انسان هايی است كه برای اين مملكت زحمت 

می كشند. 
صادقی اظهار داشت:  خوب است كه چهره های 
ماندگار پس از معرفی و انتخاب به فراموشی 
س��پرده نش��وند و برای آنها در تمام زمينه ها 
ارزش قائل ش��د و برای آنها تس��هيالتی ارائه 
شود. متاسفأنه چهره های ماندگار بيمه  نيستند. 
صادق��ی ك��ه در طول 20 س��ال گذش��ته در 
زمينه های هنری فعال بوده است، با بيان اينكه 
معرفی چهره های ماندگار بايد تداوم داش��ته 
باشد، گفت:  چهره های ماندگار بايد ساپورت 
روحی و اجتماعی ش��وند ن��ه اينكه فقط در 
تلويزيون و مطبوعات حضور و مصاحبه داشته 

باشند و بعد به فراموشی سپرده شوند. 
وی كه در بسياری از كارهای اوليه خود حضور 
ي��ك يا چندين سلحش��ور  با  پوش��ش های 
جنگاوران ايران باس��تان را به تصوير كش��يده 
اس��ت، تصري��ح ك��رد:  ارزش گذاش��تن به 
ش��خصيت ها و چهره های ماندگار بايد تداوم 
داشته باشد و در بيشتر مراسم ها دعوت بشوند 
تا مردم با آنها آش��نا شوند. بايد به چهره های 
ماندگار در زمينه های معنوی، فرهنگی و ملی 

بها داده شود. 
صادقی كه شيوه كار او يك نوع سوررئاليسم 
ايرانی بر پايه شيوه نقاشی سنتی و قهوه خانه ای 
است، در نقاش��ی هايش از اساطير و فرهنگ 
ايران��ی بهره می گي��رد، در ادام��ه اين گفتگو 
 خ��ود را جزو چهره های ماندگار ندانس��ت و 
گف��ت: در تمام دنيا ب��رای روزتولد هنرمندان 
پيام می فرس��تند ك��ه اين گون��ه كارها برای 
شخصيت ها و هنرمندان چهره های ماندگار 

بسيار ارزشمند است. 

علي اكبر صادقي: 
معرفي چهره هاي ماندگار 

تدوام داشته باشد

روزی بود...

ش��واليه  آواز ايران، در كنگ��ره بين المللی 
شمس تبريزی در تاالر شمس شهر اروميه، 
ب��ه اجرای قطعه هايی از غزليات ش��مس 
پرداخ��ت. به گزارش ايس��نا، ناظری طی 
سخنانی كوتاه در اين مراسم گفت: شمس 
يك��ی از بزرگ ترين مفاخ��ر عرفانی اين 
س��رزمين است و موالنا نيز آبستن مفاهيم 
عميقی بود كه ديدار شمس چون جرقه ای 
باعث تبلور اين مفاهيم شد. وی هم چنين 
از اس��تانداری آذربايجان غربی و مسئوالن 
شهر اروميه به دليل پيگيری ها و برگزاری 
اين كنگره و كنسرت تش��كر كرد و آن را 
نشانه توجه آن ها به هنر، به ويژه موسيقی 
دانست. ناظری سپس مردم اروميه را مردمی 

با فرهنگ خطاب كرد ك��ه همواره به اين 
صفت معروف بوده اند و از استقبال پرشور 
آن ها از اين كنسرت تشكر كرد. به گزارش 
ايسنا، در اين كنسرت كه بيش از يك ساعت 
به طول انجاميد، سالن تاالر شمس اروميه 
از جمعيت پر ش��ده بود و تعداد زيادی از 
شركت كنندگان در كنسرت در راهروهای 
وسط و اطراف صندلی ها، روی زمين و يا 

ايستاده برنامه را دنبال می كردند. 
هم چنين قرار است در آخرين روز كنگره  
بين المللی شمس تبريزی، نشان طاليی بنياد 
موالنا )از تركيه( توسط اسين چلبی )بيست 
  و دومين نواده  موالنا( به شهرام ناظری اهدا 

شود.

داوود رش��يدی كه قرار اس��ت نمايشنامه  
نوش��ته    »707 پ��رواز   �  »ف��رودگاه 
احمدرضا احمدی را اجرا كند، احتمال داد 
اجرای اين نمايش به س��ال آينده موكول 
ش��ود. اين كارگردان تئاتر درب��اره  اجرای 
اين اثر نمايشی در جشنواره  تئاتر فجر اين 
نماي��ش را اجرا می كنم، اما ممكن اس��ت 
نمايش به جش��نواره نرسد و اجرای آن به 

اوايل سال آينده موكول شود. 
رش��يدی درباره  مراحل آم��اده كردن اين 
نمايش توضي��ح داد: در حال حاضر روی 
متن كار می كنيم، البته نگارش متن تمام شده 
و من خودم در حال مطالعه و بررس��ی آن 

هستم. 

به گفت��ه و ی، او اين نمايش به طور كامل  
برگرفت��ه از ن��گاه احمدرض��ا احمدی به 
زندگی، مرگ و عش��ق است و متن كمی 

مايه های فلسفی هم دارد. 
رش��يدی هم چنين درباره  تعداد بازيگران 
اين اثر نمايشی هم گفت: هنوز درباره تعداد 
بازيگ��ران نمی توانم صحبت قطعی بكنم. 
نمايشنامه چندين ش��خصيت اصلی دارد 
كه ممكن اس��ت تعداد ديگری هم به آنها 
اضافه شود. به گزارش ايسنا، داوود رشيدی 
تابس��تان امسال پس از س��ال ها دوری از 
عرصه  كارگردانی تئات��ر، نمايش » منهای 
دو« را در تاالر اصلی مجموعه  تئاتر ش��هر 

به صحنه برد.

شهرام ناظري براي شمس تبریزي خواند

ممکن است نمایشنامه 
احمدرضا احمدي  به جشنواره نرسد

یاد یاران یاد باد


